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  ةــــــــــــــــدممق

مما ال شك فيه إن مرحلة الطفولة هي أهم المراحل في حياة اإلنسان، فهي المرحلة التي      

بالتالي تكون مرحلة الطفولة هي األساس  تبنى فيها شخصية اإلنسان بكل معالمها  وسماتها،

جتماعية التي يتلقاها اإلنسان ،يبدأ الذي تبنى عليه حياة اإلنسان بأكملها ومن خالل التنشئة اال

فإذا مر اإلنسان من هذه المرحلة بشكل جيد أي  ،اكتساب نمط معين من أنماط السلوكفي 

مشبعة بشكل جيد ومتوازن )تماعية الجسمية، النفسية، االج(بسالم، بمعنى أن جميع احتياجاته 

ة والعقلية،أما إذا حدث العكس فقد فانه يتمتع بالصحة الجسمية والنفسية واالنفعالية واالجتماعي

  . على سلوك الطفلطفولة التي تمتد أثارها يواجه العديد من مشكالت ال

وٕاحدى أكثر هذه المشكالت شيوعا وانتشارا بين األطفال وخاصة في المرحلة االبتدائية 

ها وهي مشكلة تسبب للطفل العديد من المشكالت أول )اضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة(هي

  .صعوبات التعلم 

تهدف إلى التعرف  ة القراءة، وفهذه الدراسة تتناول قلة االنتباه وفرط الحركة وعالقتها بصعوب

وجاءت الدراسة مقسمة إلى  على العالقة الموجودة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة

   .وجانب تطبيقي ،جانب نظري :جانبين

  :التالية فصول لا على الجانب النظري يحتوي 

وضح  ، كمافرضيات الدراسة تحديد تساؤالت، تحديد ،يتناول موضوع الدراسة :الفصل األول

  .والزمنيةحدودها البشرية والمكانية  اإلجرائية، وأخيرامفاهيمها  وأهميتها، وكذاأهدافها 
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عوامل ئص، ، خصاوكذا مظاهرتم التطرق فيه إلى قلة االنتباه وفرط الحركة،  :الفصل الثاني 

  .تصنيف قلة االنتباه وفرط الحركة ثم تم تحديد أعراضه وأخيرا طرق عالجهو 

تم تحديد  ماهية صعوبة القراءة، واهم أعراضها، أنواعها، و أسبابها كما تم  :الفصل الثالث 

الى  شخيصها  وعالجها  وأخيرا تناول  الفيزيولوجية التشريحية لصعوبة القراءة ثم التطرق إلى ت

  .لبرامج العالجيةا

  :فقد احتوى على فصلين  :الجانب الميداني ب ـ 

وكذالك للدراسة ،من منهج وعينة الدراسة الخاص باإلجراءات المنهجية التطبيقية : الفصل الرابع

ٕاجراءات تطبيق الدراسة و ،أداة القياس المعتمدة في الدراسة ،ثم خصائصها السيكومترية 

لمستخدمة في الدراسة والمعتمد عليها في تحليل النتائج ،واختبار ا األساليبوأخيرا ،األساسية 

  .صحة الفرضيات 

  .إليهاعرض النتائج التي توصلنا تم  :الخامس الفصل

  .ومناقشتهاناقشة النتائج وم تم تحليل :الفصل السادس
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  :الدراسة إشكالية ـ  1

المستقبلية يمر التلميذ أثناء المرحلة التعليمية بعدة مواقف ايجابية وسلبية تشكل شخصيته     

،كما تعترضه أحيانا عقبات أ وصعوبات من النوع الذي يحول بينه وبين قدرته على السيطرة 

نفسية بيئية أو  الى عوامل لك العقبات أو الصعوبات على الموقف أو المشكلة، وربما تعود ت

  .الخ...واجتماعية

لتربية الخاصة حيث ويعد موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الجديدة نسبيا في ميدان ا

كان اهتمام التربية الخاصة سابقا منصبا على أشكال اإلعاقات األخرى كاإلعاقة العقلية 

والسمعية والبصرية والحركية ،ولكن بسبب ظهور مجموعة من األطفال األسوياء في نموهم 

ن في العقلي والسمعي والبصري والحركي والذين يعانون من مشكالت تعليمية فقد بدا المختصو 

  .التركيز على هذا الجانب بهدف التعرف على مظاهر صعوبات التعلم 

  )،3ص 2009الدراسي،التعلم والتأخر  السالم، صعوباتمحمد صبحي عبد (                                    

  

عددا من المصطلحات 1960ولقد كان يطلق على صعوبة التعلم من قبل المختصين قبل عام 

المخية،اضطرابات العصبية النفسية ،صعوبة  اإلصابةلوظيفي المخي البسيط ،الخلل ا:منها 

 اإلعاقة أوالخفية  اإلعاقة أوعلى هذا الموضوع مصطلح العجز عن التعلم  أطلقالقراءة ،كما 

  )14،ص2008هيثم يوسف راشد الريموني ،(                                                                  .المحيرة 
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 أكثر أوحالة التي يظهر صاحبها مشكلة  بأنها"صموئيل كيرك "وتعرف صعوبات التعلم حسب 

 أوالتفكير  أو اإلصغاءفهمها ،والقدرة على  أوالقدرة على استخدام اللغة :في الجوانب التالية 

  )202،ص1992ي ،نايفة قطام(                            .العمليات الحسابية  أوالقراءة  أوالكالم 

الذين ال يدخلون ضمن فئات  األطفالومفهوم صعوبات التعلم يشمل مجموعة كبيرة من 

عدة الكتساب المهارات المدرسية وتضم هذه الفئة مسا إلىولكنهم بحاجة )المعوقين  األطفال(

حتى ما فوق المتوسط ــ ومع هذا يعانون من مشكالت  أوذوي نسبة ذكاء متوسط   أفرادا

تفاوتت  أنوهناك بعض الخصائص المشتركة .ية تجعلهم يتعثرون في تحصيلهم الدراسي تعليم

  .ذوي الصعوبات التعليمية  األطفالفي نسبتها بين 

  )، 9ص 2009 ،الدراسيالتعلم والتأخر  السالم، صعوباتمحمد صبحي عبد (                                  

فل على نقل المدخالت البصرية إلى مخرجات من وربما ترجع الصعوبة إلى عدم قدرة الط

حركات دقيقة ،أو ربما يكون لدى الطفل صعوبات في األنشطة التي تتطلب الحركة واإلدراك 

  )147،ص2007مراد علي عيسى ووليد السيد خليفة ،(.                                          المكاني 

رابات في التوازن الحركي أو صعوبة الثبات في والزيادة في األنشطة تؤدي إلى ظهور اضط

  .مكان واحد ،واإلمساك الصحيح لألشياء لدى أطفال هذه الفئة 

                        

  )44،ص2002عدنان غائب راشد،(                                                                
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  :ـ الدراسات السابقة 2

  :لة االنتباه وفرط الحركةدراسات حول ق 1ـ  2

إن تالميذ قلة االنتباه وفرط الحركة لديهم  ):1989("معتز المرسي المربي"دراسة  1ـ  1ـ  2 

( خصائص نفسية و اجتماعية وان لديهم نسب انتشار اضطراب االنتباه بفئتين لدى الجنسين 

العاديين في )ناث الذكور واإل(وبمقارنتها مع دراسة اضطراب االنتباه )الذكور واإلناث 

  الخصائص النفسية 

واالجتماعية واختبرت عينة البحث بعد تطبيق األدوات الخاصة بمرحلة التشخيص حيث حدد 

  :كاألتي  تلميذ كحاالت الضطراب االنتباه والعاديين موزعين 378الباحث 

  .تلميذا لديهم قلة االنتباه وفرط الحركة 114 -

  الحركة ـ تلميذة لديهم قلة االنتباه وفرط 50 -

  تلميذ لديهم قلة االنتباه وفرط الحركة ـ 48 -

  تلميذة لديهم قل االنتباه وفرط الحركة ـ 42 -

  تلميذا عاديا ليس لديهم قلة االنتباه وفرط الحركة ـ 66 -

  تلميذة عادية ليس لديهن قلة االنتباه وفرط الحركة ـ 58 -

 حاالت 8ار الباحث منهم سنة ثم اخت11ـ 8وقد تراوحت أعمار التالميذ عينة البحث بين 

موزعة بواقع حالتين من كل مجموعة من المجموعات األربع الضطراب االنتباه وفرط الحركة 

  .تالميذ موزعين بواقع ثالثة تالميذ من كل مجموعة من مجموعتين التالميذ العاديين 6،
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 )1،ص1999رضا حافظ االدغم ،(                                                                                      

هدفت إلى دراسة خصائص االنتباه لدى :)1990"(إبراهيم السمادوني" دراسة السيد 2ـ  1ـ  2

األطفال ذوي فرط النشاط التي تنعكس في مستوى األداء على المهام التيقظية السمعية 

األداء والمهام على تلك  ،كما تهدف أيضا إلى  تعرف أثر طبيعة كل من موقف.والبصرية 

من تالميذ الصف الخامس )ذكورا فقط (تلميذا84الخصائص ،وتكونت عينة الدراسة من 

  :سنة ،وقد قسمت العينة إلى ثالث مجموعات هي 11،12االبتدائي تتراوح أعمارهم ،بين 

  تلميذا 28جز في االنتباه وعددها التالميذ ذو فرط النشاط مع الع: األولى

  تلميذا 28التالميذ ذو فرط النشاط وعددها :الثانية ماأ

  تلميذا28التالميذ العاديون وعددهم :الثالثة  أما

  :إليها الدراسة ما يلي توصلت التيومن أهم النتائج  

انخفاض مستوى أداء كل من األطفال ذوي فرط النشاط مع العجز في االنتباه وذوي فرط *

  .السمعي والبصري النشاط عن العاديين على اختبارات االنتباه

 يتأثر أداء األطفال بالفترات الزمنية المستغرقة في األداء ويكون هذا األثر واضحا لدى*

  .مجموعتي األطفال ذوي فرط النشاط مع العجز في االنتباه وذوي فرط النشاط

تباه وذوي ذوي النشاط ومع العجز في االن(يوجد تأثير مشترك للتفاعل بين طبيعة األطفال *

  .على مستوى األداء )دقيقة 15ـ 12ـ 9ـ 6ـ 3(والفترات الزمنية  النشاط والعاديين فرط 
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يتأثر أداء األطفال ذوي فرط النشاط بالمشتتات الخارجية بمقارنته بأداء األطفال العاديين *

،وتوصي الدراسة بأنه إذا كان السلوك االندفاعي من أهم الخصائص التي تميز األطفال ذوي 

عن ذويهم ،فيجب تدريب تلك الفئة على التحكم ذاتيا في سلوكهم،ليرتفع مستوى فرط النشاط 

ادعائهم ،على مختلف المهام العقلية ،كذالك يجب اختبار أفضل البرامج لتنمية االنتباه السمعي 

والبصري لدى األطفال عامة ،وذوي العجز في االنتباه ،وفرط النشاط خاصة ،كما توصي 

كيفية استخدام المثيرات الخارجية داخل حجرة الدراسة ،كمنبهات أو بتدريب المعلمين على 

  .التقليل منها كمشتتات

  )128،ص2008وليد السيد خليفة،(                                                                                        

طفال ممن يعانون من  42 قام بدراسة على عينة مكونة من:)1990(دراسة هوون  3ـ  1ـ 2

سنة ،وقد تم تقسيم )7،11(قصور في االنتباه المصحوب بفرط النشاط تراوحت أعمارهم ما بين 

 العينة إلى ثالث مجموعات تجريبية متجانسة من حيث العمر والذكاء ومستوى دخل األسرة أفراد

ير طبية ،وقد تلقت وعدم وجود عجز بدني أو أمراض نفسية ،إضافة إلى عدم تناولهم ألي عقاق

المجموعة التجريبية األولى برنامجا في التدريب على الضبط الذاتي ،في حين تلقت المجموعة 

التجريبية الثانية برنامجا في التدريب السلوكي الذي يقوم بتنفيذه الوالدين ،أما المجموعة 

ر للذكاء ومقياس كونرز التجريبية الثالثة فقد تلقت البرنامجين ،وقد تضمنت أدوات الدراسة اختبا

اإلحصائي الثالث  ،والدليل التشخيصي)تقدير المعلم وتقدير الوالدين(لتقدير سلوك الطفل 

والمقابلة االكلنيكية ،وقد توصل الباحثون إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا )DSM4(المعدل 
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عد تنفيذ البرنامج التجريبية الثالث قبل وب في تقدير المعلمين لسلوك األطفال في المجموعات

العالجي كما توصلوا أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية الثالثة التي 

تلقت برنامج الضبط الذاتي مع برنامج التدريب السلوكي والمجموعتين التجريبيتين األولى 

    .لعالجين معاوالثانية وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثالثة التي تلقت البرنامجين ا

                                                                

      )128،ص2008وليد السيد خليفة،(

  الدراسات التي تناولت صعوبة القراءة 2ـ 2

دراسة لبعض "تحت عنوان :1992"السيد عبد الحميد سليمان "دراسة  1ـ 2ـ 2

دراسة العالقة بين ذوي صعوبات  إلى،وهدفت "متغيرات الشخصية المرتبطة بصعوبات القراءة

القدرة على التذكر (العاديين في االندفاعية ـ التروي ،وسعة الذاكرة  وأقرانهماءة في العلوم في القر 

  .ـ الدافع لالنجاز)

االبتدائي لديهم صعوبات في  بالصف الرابع)تلميذا53(واشتملت الدراسة على عينة كلية قوامها 

  :التالية  األدواتالقراءة ،واستخدم الباحث 

  .ورأـ اختبار الذكاء المص

  .ب ــ اختبار بندر جشطلت البصري ـ الحركي

  .المألوفة اإلشكالج ــ اختبار تزاوج 

  . اإلعداديد ــ اختبارات تحصيلية في العلوم للصف الثاني 
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  :عن)ت(النتائج بعد تحليلها باستخدام اختبارات  وأسفرت

التعلم بين التالميذ ذوي صعوبات  0.01عند مستوى إحصائيةــ وجود فروق ذات داللة 

  .لصالح العاديين)سعة الذاكرة(والعاديين في القدرة على التذكر 

ذوي صعوبات القراءة مجموعة التالميذ بين مجموعة التالميذ  إحصائيةداللة  ذاتـــ وجود فروق 

حيث أوضحت النتائج أن التالميذ ذوي ) التربوي، االندفاع(العاديين في األسلوب المعرفي 

  .القلقن باالندفاع ومستوى على صعوبات القراءة يتصفو 

  .ــــ يتصف التالميذ ذوي صعوبات القراءة بانخفاض التحصيل الدراسي

  )55،ص1998خيري المغازي عجاج،(                                                               

؟وفي قراءة بعنوان لماذا يفشل التالميذ في ال: )1977(هلين روبنسوندراسة ـ  2ـ  2ـ  2 

  :بداية هذه الدراسة حددت ثالث خطوات تقوم بها هذه الدراسة 

ـ االستعانة بعدد من المختصين في مراجعة دراسة سابقة المرتبطة بصعوبات القراءة ،حيث 1خ 

استعانت في دراستها بعالم األعصاب وعالم في الغدد الصماء والهرمونات وأخصائي تحدث 

  .وأخصائي في القراءة 

  .تحديد وتقويم العوامل المسببة لصعوبات القراءة الحادة لدى بعض القراء ـ 2خ

  ـ تقديم خاتمة دالة على العوامل المسببة لصعوبات القراءة ومناقشة المشكالت المتعددة 3خ

  .مستقبليةالتي بحاجة إلى دراسات 

  .وفي األخير باالستعانة بالمتخصصين الذي يعملون في مجاالت مختلفة

  )145،ص2003محمد عوض اهللا سالم ،(                                                            
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ي وعالقته عسر القراءة النمائبعنوان :)2005(فاطمة الزهراء حاج صبري "دراسة  ـ  3ـ 2ـ 2

وكل من "عسر القراءة النمائي "جاءت بهدف معرفة العالقة بين  ببعض المتغيرات األخرى

 )بمدينة ورقلة(لدى تالميذ الطور الثاني من التعليم األساسي "قلة االنتباه " نفعالي الذكاء اال"

أسوياء  )فردا 150(معسرا قرائيا  )فردا50(مقسمة إلى ) فرد200(اشتملت عينة الدراسة على 

  :التاليةاالختبارات استخدمت الباحثة 

  .ـ اختبار القراءة الصامتة من أجل الفهم 

  .)أحمد زكي صالح(المصور ل ـ اختبار الذكاء

  .)راسل ،كاسل(ـ قائمة مالحظة سلوك التلميذ 

   .)أحمد أحمد عواد(ـ اختبار تشخيص صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ل

  .ـ اختبار العوامل المرتبطة بالعسر القرائي لدى تالميذ الطور الثاني للمرحلة االبتدائية 

  .كية للمعسرين قرائيا لدى تالميذ الطور الثاني للمرحلة االبتدائيةـ اختبار الخصائص السلو 

  .)مون(ـ اختبار الذكاء االنفعالي ل

  .)على عبد الباقي إبراهيم (ـ اختبار قلة االنتباه وفرط الحركة ل

  :وأسفرت النتائج الدراسية على ما يلي

لمستوى التعليمي مستوى الجنس، السن ،ا:عدم وجود فروق بين العينتين في كل من المتغيرات

  .التحصيل الدراسي

  هدفت  بعنوان صعوبات القراءة والحس الصوتي:)2003 (دراسة عمايرة  4ــ 2ـ 2
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وتكونت . الدراسة إلى استكشاف العالقة بين األخطاء القرائية والعوامل الفونولوجية المختلفة

س األساسي في مدرسة عمان تلميذا من الصفوف الثالث والرابع والخام) 90(عينة الدراسة من 

أنثى ،ال يعانون من أية ) 15(تلميذا ) 30(،مقسمين إلى ثالث مجموعات ،كل مجموعة تظم 

مشكالت صحية أو إدراكية أو سمعية،واستخدم الباحث ثالث قطع قرائية من الكتب الدراسية 

فيها أن  للصفوف الثالثة ،وتم إجراء تعديالت عليها بحيث تصبح غير مألوفة لهم ،وروعي

وأشارت النتائج .تشتمل على جميع الصوامت والصوائت الموجودة في اللغة العربية الفصحى 

إلى أن أخطاء القراءة الجهرية لدى الذكور أكثر من اإلناث في جميع أنواعها ،وأن الحذف  هو 

لحذف هو وٕان ا).العكس(األكثر شيوعا عند الذكور واإلناث ،يليه اإلبدال ،ثم اإلضافة ،ثم القلب

واألخطاء لدى ).الصف الثالث(األكثر شيوعا لدى اإلناث من الذكور في المجموعة األولى 

  ) الصف الرابع والصف الخامس(الذكور أكثر من اإلناث لدى المجموعتين الثانية والثالثة 

  )66،ص2009احمد السعيدي،(                                                                  

  :فرضيات الدراسة :3

  :على ضوء اإلشكالية والتساؤالت صيغت الفرضيات كالتالي

  :الفرضية العامة   3

  ـ  ل �و�د ���� ��ن ��� ا)(��	ه و$رط ا�!ر� و��و�� ا�.راءة �دى ����ذ ا��(� ا�0	���؟

�" 1ــ  3Bت ا��ز��  ا�9ر#
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وفرط الحركة عند تالميذ السنة الخامسة  ــ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه

  .باختالف الجنس

ــــ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صعوبة القراءة لدى تالميذ السنة الخامسة باختالف 

  الجنس

  :تتمثل أهداف الدراسة في:ـ أهداف الدراسة 4

  .ـ الكشف عن عالقة قلة االنتباه وفرط الحركة بصعوبة القراءة

  .راسة إلى بناء مقياس صعوبة القراءة ـ تهدف الد

  .ـ التعرف على العالقة الموجودة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة

                          .ـ معرفة تأثير عامل الجنس على عالقة قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة

  :ي النقاط التالية تتجلى أهمية الدراسة ف:ـ أهمية الدراسة 5

  .تحاول هذه الدراسة الكشف عن العالقة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة -

في الجانب النظري بالنزول بها إلى الميدان وفق منهج  عليهاتقييم المعلومات المتحصل  -

  .علمي منظم 

قها مع إعطاء صورة عن مدى صالحية األدوات المستخدمة في هذا البحث ومدى تواف -

 .عينة الدراسة
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تبرز أهمية الدراسة من خالل التطرق الضطراب صعوبة القراءة كأحد أنواع صعوبات  -

 التعلم البارزة في المرحلة االبتدائية وأكثرها شيوعا لدى اغلب التالميذ 

تلقي الدراسة الضوء على مشكلة من أهم المشكالت التي تشغل بال المعلمين  -

  في اغلب المدارس االبتدائية ،وهو اضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة  واألسرة،وأكثرها انتشارا

  

لكل دراسة مهما كان نوعها مجاالت تنجز في ايطارها ،ومجاالت هذه :ـ حدود الدراسة 6

  :الدراسة هي 

  تلميذ وتلميذة  )70(تمثلت في  قصديهاختيرت العينة بطريقة :الحدود البشرية 1ـ  6

في  2011/20012أجريت هذه الدراسة من خالل الموسم الدراسي  :الحدود الزمنية2ـ  6

  .الفترة ما بين شهر افريل وشهر ماي 

  ور قلةمدينة تحددت الدراسة مكانيا بإبتدائيات :الحدود المكانية3ـ  6

  :ـ المفاهيم اإلجرائية7

ي يتم األعراض التهي الدرجة التي يتم رصدها تبعا لجملة :قلة االنتباه وفرط الحركة 1ـ 7

مالحظتها على تلميذ السنة الخامسة والمتمثلة في زيادة النشاط الجسمي غير الهادف، تشتت 

  .االنتباه وقلة التركيز، وزيادة االندفاعية
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تعرف صعوبة القراءة بتلك المعاناة  التي يجدها التلميذ أثناء القراءة :صعوبة القراءة 2ـ 7

ل الحذف،اإلضافة، اإلبدال،أو التكرار لبعض الجهرية المتمثلة في ظهور بعض األخطاء مث

  .الحروف في الكلمة مع بطئ معدل القراءة 

  هو ذلك الفرد الذي يتابع دراسته في السنة الخامسة من المرحلة االبتدائية:التلميذ 3ـ 7 
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  :تمهيد

المشكالت شيوعا وانتشارا بين األطفال وخاصة في المرحلة االبتدائية هي   أكثرمن  نإ   

وهي مشكلة تسبب للطفل العديد من المشكالت أولها " اضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة "

صعوبات التعلم باإلضافة للمشكالت الصحية التي يسببها الطفل لنفسه نتيجة فرط في الحركة 

ك االندفاعي ،باإلضافة إلى قلة االنتباه ،مما يجعله يضع نفسه في الكثير من المصحوب بالسلو 

سنتطرق في هذا الفصل لقلة االنتباه وفرط الحركة  المواقف الصعبة أو خطرة دون تفكير

،انطالقا من التعريف واهم األسباب التي تؤدي إلى قلة االنتباه وفرط الحركة مرورا بالعالج ثم 

 .نهالطرق الوقائية م

  :تعددت تعريف قلة االنتباه وفرط الحركة من بينها:ـ تعريف قلة االنتباه وفرط الحركة1

  :التعريف الطبي لقلة االنتباه وفرط الحركة1ـ1

يعرف األطباء اضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة على انه اضطراب جيني المصدر ينتقل 

ازن الكيميائي أو عجز في الوصالت بالوراثة في الكثير من الحاالت ،وينتج عنه عدم التو 

العصبية الموصلة لجزء من المخ والمسؤولة عن الخواص الكيميائية التي تساعد المخ على 

  .تنظيم السلوك

اضطراب عصبي حيوي يؤدي :"على انه أطباء في قلة االنتباه واالضطرابات العقلية ـ ويعرفه 

  ".يذ المدارس تالم % 5ـ 3 إلى عملية قصور حاد تؤثر على األطفال
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نتيجة قصور في وظائف المخ التي يصعب قياسها :"على انه " تشر نومازون"ـ ويعرفه 

  ".باالختبارات النفسية

اضطراب في المراكز العصبية التي تسبب :"على انه"القومي للصحة النفسية "ـ يعرفه المهد 

  ".مشاكل في وظائف المخ مثل التفكير، التعلم، الذاكرة والسلوك 

  )17، ص2005مشيرة عبد الحميد احمد اليوسفي، (                                                                       

  :التعريف السلوكي لقلة االنتباه وفرط الحركة  2ـ 1

اضطراب في منع :"في نظريته عن قلة االنتباه وفرط الحركة على انه " باركلي"عرفه  

لتنفيذية حيث قد يؤدي إلى قصور في تنظيم الذات وعجز في القدرة على االستجابة للوظائف ا

برجن "ـ يعرف"تنظيم السلوك تجاه األهداف الحاضرة والمستقبلية مع عدم مالئمة السلوك بينيا

لم يحصلوا على اهتمام من الوالدين ،فحدث :"األطفال ذوي قلة االنتباه وفرط الحركة على أنهم "

  ".سلوكي لهم هذا االضطراب ال

اضطراب نتيجة النشاط الحركي البدني والنشاط العقلي :"على انه "تشير نومازونا"ـ يعرفه  

  ".للطفل عندما يكون في حالة هيجا ناو ثورة النتصاره على أي شيء ممنوع عنه 

األطفال ذوي قلة االنتباه وفرط الحركة الذين :"على أن"باركلي"تعريف "جوردن ستين "ـ وأكد 

مشاكل متعلقة بالوظيفة التنفيذية أثناء التعلم قد تكون السبب في إعاقة نموهم األكاديمي يعانون 

  .وتجعلهم يعانون من صعوبات العمليات اللفظية المتصلة باللغة

  )18، ص2005مشيرة عبد الحميد احمد اليوسفي، (                                                                        
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ومن التعريف السابقة نجد آن قلة االنتباه وفرط الحركة هو عبارة عن اضطراب سلوكي والطفل 

  .يؤثر على تركيزه المصاب به قابل للتشتت وهذا ما

  :ومن بين األعراض الموجودة في قلة االنتباه وفرط الحركة ما يلي
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  :قلة االنتباه وفرط الحركة أعراض:2 

ظ األهل داخل األسرة و األقران، و معلم المدرسة  المقربون من الطفل و فرط غالبا ما يالح

  .في سلوك الطفلحركة ، أعراض تشعرهم بأن هناك اضطرابات غير عادية 

  :وفيما يلي أهم األعراض المصاحبة الضطراب فرط الحركة لدى األطفال

   :األعراض الجسمية:2-1

جسمية كثيرة معظمها عشوائية غير مقبولة هادفة،  يمارس األطفال دوي النشاط الزائد حركات

جلوس في مكان واحد دون عدم اإلستقرار في مكان واحد و اإلنتقال الكثير بين المقاعد  عدم ال

أجبروا على الجلوس تراهم يتملكون في مقاعدهم و يتأرجحون عليها، دون كلل و قد  حركة وٕاذا

و معظم هؤالء انتظام العينيين في اتجاهات متعددة يقفزون فوقها و لديهم كثرة حركات الرأس و 

الرسم الكهربائي لعضالتهم و عدم إقبالهم على األلعاب الرياضية ألنهم ال يرغبون االلتزام 

  )25،ص1999،إبراهيمعالء عبد الباقي (                                              .بقواعد أو لنظم

  :التعليمية األعراض 2ـ  2

ذوي قلة االنتباه وفرط الحركة يعانون من  األطفال أنمجال التعليم تؤكد نتائج الدراسات في 

  .صعوبات في التعلم 

  .الواجبات المنزلية إكمالـ فهم اليستطعون 

  .ـ عدم التركيز في حجرة الدراسة

  .المعلمـ عدم االنتباه اشرح 
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  بب شرود الذهن ونقص التركيز لديهم نقص في المهارات المعرفية بس األطفالـ معظم هؤالء 

يجدون صعوبة في التعامل مع الرموز واالختبارات واستيعاب معالي المفاهيم المرتبة  أنهمـ كما 

  )31،ص1999عالء عبد الباقي إبراهيم،(.                               ولعل هذا سبب تشتت االنتباه

  :األعراض االجتماعية 3ـ  2

ن األطفال ذوي قلة االنتباه وفرط الحركة غير متوافقين ،اليستطعون أكدت نتائج الدراسات أ

التعامل مع اآلخرين وال يستعطون التعامل باألوامر وصعوبة إقامة عالقات طبية مع زمالئهم 

وٕاخوانهم ،ممارسة سلوكيات غير مقبولة اجتماعيا مل العدوان والصراخ ومحتمل االنسحاب 

ن وعدم القدرة على التفاعل االجتماعي االيجابي ويتصف والجماعة والنبذ من طرف اآلخري

                       )31،ص1999عالء عبد الباقي إبراهيم،(                                             .      معظمهم بسوء التكيف

 من خالل المظاهر المتمثلة في السلوككذالك يظهر سلوك فرط الحركة وقلة االنتباه و 

،والمشي في غرفة الصف ،والتحدث إلى الزمالء ،وعدم االمتثال للتعليمات ،ونقل  الفوضوي

المقعد من مكان ألخر أو تغييره، ومغادرة الصف دون االستئذان والكتابة على الحائط، والتأخر 

عن موعد الدرس، وهز الجسم أثناء الجلوس واخذ ممتلكات اآلخرين، وٕاصدار أصوات غير 

لضحك بطريقة غير مالئمة واللعب بممتلكات الغير، والغناء والصفير والتململ مفهومة، وا

 )18،ص2003خولة احمد يحي ،(                                                          .بعصبية
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  :خصائص قلة االنتباه وفرط الحركة ــ  3

باضطراب ضعف االنتباه يعاني الطفل المصاب :ضعف االنتباه واإلنصات والتركيز 1ـ3

والنشاط الزائد من ضعف في القدرة على االنتباه بشكل عام وعلى وجه الخصوص فإنه يعاني 

  .من قصور في قدرته على تركيز انتباهه نحو مثير معين لفترة طويلة

يصعب على الطفل المصاب باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أن :سهولة التشتت 2ـ3

سهولة نحو المثيرات األخرى الموجودة في البيئة في حال تواجد أكثر من مثير يركز انتباهه ب

  .داخل البيئة

قد يقوم الطفل بمقاطعة أحاديث اآلخرين واإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه :االندفاعية 3ـ3

  .دون تفكير أو حتى اإلجابة عنها قبل إتمام السؤال

الطفل المصاب بهذا االضطراب يجد صعوبة في نظرا لكون : ضعف القدر على التفكير   4ـ3

القدرة على االنتباه والتركيز واإلنصات والنشاط الزائد فان الطفل المصاب يعاني من قصور في 

التفكير بسبب كون المعلومات التي يتلقاها غير منظمة غير مركزة وغير مترابطة لذالك نجد 

بق وان تعلمها فهو ال يتعلم بشكل الطفل المصاب قد يخطئ في كثير من األشياء التي س

  .صحيح وال ينقل اثر التعلم بشكل صحيح 

 الطفل المصاب يعاني من قصور في قدرته على التفكير، فهو بطبيعة :تأخر االستجابة ـ  5ـ3

األمر قد يتطلب وقتا طويال لربط المعلومات بالشكل الصحيح وتخزينها وبالتالي قد يتطلب ذلك 
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المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر  وقتا أطول الستدعاء

  .استجابة الطفل نحو األشياء

راب ـطـفل المصاب باضـيعاني الط: وكلة إليهـي القدرة على إنهاء المهام المـقصور ف  6ـ 3

بسبب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من قصور القدرة على إنهاء المهام الموكلة إليه وذلك 

قصور قدرته على االنتباه والتركيز والتفكير واالستجابة وبالتالي فانه بتململ وال ينهي المهام 

  .الموكلة إليه وينتقل مهمة ألخرى بشكل متواصل

  يغلب على الطفل المصاب التردد في اتخاذ أي قرار بسبب المشاكل التي يعاني:التردد 7ـ 3

طا قراراته بشان مهمة ما، مما يسبب له تأخير منها وهذا ما يجعله يشك في صحة أو خ

  .االستجابة وبالتالي قطع المهمة الموكلة إليه

يعاني الطفل المصاب باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من :اضطرابات انفعالية  8ـ3

فيغلب .فقد تبدو أفعاله غير ناضجة مقارنة بعمره الزمني العقلي.بعض االضطرابات االنفعالية 

يه التهور وسرعة الغضب والميل إلى لوم اآلخرين وتذبذب المزاج وتقلبه وصعوبة التأقلم مع عل

  .الظروف الجديدة وصعوبة إظهار مشاعره وعواطفه وانفعاالته الداخلية

يطلق العلماء على األطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه :اضطرابات الكالم 9ـ 3

م اليقظة ،وذلك ألنهم يحملقون بشكل مستمر في بعض األحيان إلى والنشاط الزائد بأطفال أحال

  .السماء أو البيئة المحيطة وكأنهم يعيشون في عالم أخر

             

  )27،ص2007نايف بن عبد الزراع ،(                                                               
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  ـ أسباب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 4  

من خالل استعراض الكثير من الدراسات وما كتب عن أسباب اضطراب ضعف االنتباه 

والنشاط الزائد فقد تلخصت جميعها وتمحورت حول ما هو متعلق بالدماغ والوراثة والبيئة 

  :والتنشئة األسرية وفيم يلي عرض لكل سبب من األسباب المحتملة

نتباه المصحوب بفرط الحركة إلى وجود شذوذ قد ترجع قلة اال:أسباب البيولوجية العضوية 1ـ4

لقد تبين وجود في .طفيف في المخ ،األمر الذي يؤدي إلى التشتت وعدم ضبط النشاط الحركي 

ا���وازن ا����	/# وسبب .اختالفات في أداء وظائف المخ لدى األطفال ذوي هذا االضطراب 

�# )'طراب ا�.درة ��* ا)(��	ه و$رط ا�!ر� ھو ��  ا(90	ض ���وى أ��زة اDر�	ل ا�

Gطق ا��و�ودة $# ا��	ن $# ا��(�ر��9�)���دو�	��ن وا�(ور � �����  ا�

  

  )181،ص2003$و��� !�ن ر'وان ،(                                                                                               

ن ا�(	!�� ا��	ر�0�� ا�ط��� ورد ا�6�ر �ن إ�* ا(7 � 2006" �و��2ن"و" ھ� ھ�ن"�1�ر 

�	'طراب '�ف ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د ��ود إ�*  ��	�Dب ا	��!	ث ا��# د�ت ��* أن أ�Cا  

���K ا��وا�ل ا���و�و���  �و�ود ��ف $# ا�د�	غ ،و$# ا�و�ت ا�!	�# أ0د ا��	!6ون �درا�

	��	ن أ� Kط	ل ��و�د د��ن ) �	)'طراب و� �.��ب ھذا ا)'طراب ��ود �و�ود 0�ل ا���

��	�D	���رة �!	ث أن ھ(	�ك �6�6 �(	طق �	�د�	غ ��	 ���� Cك ا�  $# ا�د�	غ  (�< �ن �

 ��د�	غ و�	�دة ا�د�	غ وا��0�G :ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د وھ#  ف�	'طراب '� #�	�Cا�9ص ا  

  طق ا��6�6 �دى اCط9	ل و�(�0 ل ا�9!و�	ت ا�ط��� و�د ا��	!6ون أن أ!�	م ھذه ا��(	.

  ا��	���ن ا�ذ�ن ��	(ون �ن ا'طراب '�ف ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د ا��ر �.	ر(� �	C$راد

  )20ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(                                  .ا��	د��ن ا�ذ�ن ) ��	(ون ھذا ا)'طراب 
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�ب ا��وا�ل ا�ورا6�� دورا: ا�0وا�ل ا�ورا5�" 2ـ4���را $# (.ل ا�0�	/ص وا��9	ت �ن  �  

�(	ء Cء إ�* ا	�Mف.ا���ر $# إ�	�� اCط9	ل �	'طراب '�	 أن ا��وا�ل ا�ورا6�� ��	 دور   

  ���  ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د ،وذ�ك أ�	 �طر�.� ��	1رة �ن �0ل (.ل ا��ور6	ت  ا��# �!���	 ا�0

�ف أو ��ف ا��ر'��وا�ل ورا6�� 0	�� � ������ ا���ؤو�� �ن ا)(��	ه $#ا��(	���  از ا�

  ا��G أو �طر�.� :�ر ��	1رة �ن �0ل (.ل ا��ور6	ت ��1�ت �و�(�� �ؤدي إ�* ��ف أ(���  

  �.ر��	 �ن اCط9	ل /50ان 1995�ل ا��G و�	��	�# �ؤدي إ�* '�ف ا)(��	ه و�'�ف (�و$

  �ن ��	(# �ن ھذا  ا���	��ن �	'طراب '�ف ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د �و�د $# أ�رھم

ر .أ�'	  با)'طرا)���!	ث 2006وھ	)ھ	ن وو$�	ن 2002و�'�ف ل �ن Cظم ا�  ان �

�� )'طراب '�ف ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د �و$رت �ن �  ا��# �(	و�ت ا��وا�ل ا�ورا6�� ا���

  :��	در ھ#  �03ل 

  ر وارد ـ/د ��ن ا�Cر ھو آ�	ط ا�زاـإن ا(�1	ر '�ف ا)(��	ه وا�(1:�ت ا.ر�"ـا�درا:1ـ 2ـ 4

6  أي أن و�ود.ذا ا)'طرابـ.�ن $��	 �ن ھـر ا��# �	(* أ$راد �	�ـ1	را �دى ا�Cـر ا(�ـ$�و أ

  �	ر�G ا�ري �!�ل ھذا ا)'طراب �ؤ1ر ��* إ�	(�� وا!��	��� !دوث ھذا ا)'طراب  

�(	ء �Cر ا�درا�ـ�دى ا�	ه ـراب '�ف ا)(طـ	�� $رد �	'ـ	��� و)دة أو إ�ـ	ت أن ا!��ـذ�  

�� ـوا�(1�)�ون � 	.��	ء �د��م ط9ل ��	ب �	M ط ا�زا/د	إ(�. 32 ���	أن ا!�� 	�  	ب أ�(	ءـ

�/�7ـ��ـدر �(ــ�وا �ن ��ل �.ـ��	��ن �م �(� Mأن ا 	�  ذا ا)'طراب ـون �ن ھــ	(ـ	ء ا�ذ�ن ��ـ

�� ـر'ـھم ��)�  .	ل ا�ذ�ن )��	(ون�رات �ن أ�	ء اCط9)2ـD �)8(�	ب أط9	ل ��	��ن 
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أن ھ(	�ك ا�6�ر �ن ا�درا�	ت ا��#  2006وو$�	ن  ن�ذر ھ	)ھ	:درا" ا��واBمـ 2ـ2ـ4

�	ر(ت ��ن �وا�د !	)ت ا'طراب '�ف ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د �دى ا��وا/م ا���ط	�.� و:�ر 

 �.��ف  $.د أ�9رت (�	/< ھذه ا�درا�	ت إ�* أن ا!��	��� !دوث !	�� ا'طراب.ا���ط	'

 ��ا)(��	ه وا�(1	ط ا�زا/د �دى ا��وا/م ا���ط	�.� أ6ر ا!��	��� �ن :�ر ا���ط	�.� و�م �ذر (�

��(� �ذا�ك �.  

�" : 3ـ2ـ4���	ن ھ(	�ك �ددا �ن :ا�درا�ت ا�� ����أ1	رت ا��د�د �ن ا�درا�	ت ذات ا�

  ن ـون �ـد �ـد و�ـا/1	ط ا�زـطراب '�ف ا)(��	ه وا�(ـ!دوث !	)ت ا'ـ� �ـ(	ت ��	 ���ـا���

�ض !ول ا���(	ت ذات ��'�	 ا�� K� رة ��9ق�6�ب �دم و�ود درا�	ت ��ا���ب �!د�دھ	 

 ����  )22،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زارع ،(                                                                           ا�

�"3ـ4B���رة ����	ز ا���ـ�� �/��ـ���.د أن ا��وا�ل ا��:ا.	�ب ا�	�# ا��رزي ��	 ـ�ب إ6	رة   

  �ؤدي إ�* ��وك ��� ا)(��	ه و$رط ا�!ر� و�ن ھذه ا��وا�ل

�ض ا�درا�: ا���م 	��ر��ص1ـ3ـ4�  	��� �ن ا�ر�	ص $# ـ	ت أن و�ود (��� �ـ�.د و�دت 

�  دم  ا�ط9ل �د �ؤدي إ�* ��� ا)(��	ه و$رط ا�!ر

   ة� $# :ر$� ا��ف، واD'	ءـ�0د�ـا��	د�� 	D'	ءة ا��� 	ءةـا���رض �8':ا�#�ءة 2ـ3ـ4

��	ه ـ�ب ا'طراب ��� ا)(ـ	�# ا�ذي ��ـ�ـ* ا��و�ر ا1Dـ�9	ز �د �ؤدي إ�ـ�	ز ا��ـ��6 �ن �ـا��(�  

�� ا���م��  و$رط ا�!ر� أو '�وط ��(�� ���ر ط

�ـد أ1ـ�:�0مـ� ا�طـ�2" إ�ـواد ا��#ـا�� 3ـ3ـ4�   دىـر� �ـأن $رط ا�!* ـ	ت إ�ـض ا�درا�ـ	رت 

  �ف ـ	��� ا��# �'ـ� ،وا��ـظـ�* ا��واد ا�!	$ـوي �ـاCط9	ل �د �ر��ط ��(	و��م ��ط�	م ا�ذي �!�

  )182،ص02003و�� ا!�د �!# ،(                              .ا�(�	ت ا���0��9 إ'	$� إ�* !	�ض ا��	���ك

�!	ث إ�* أن :ا��د3�ن و��0ط� ا���ول 4ـ4Cرت ا	ن و�دوا �ن أ�أ1�ل ا�ذ	ط9Cت ـا	ت �د�(	�  
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  .دـ	ط ا�زا/ـ�	ه ��!وب �	�(1ـأ6ر ��� ��وا��� ا'طراب '�ف ا)(� ن��* ا�!ول، �و(و

                                                                                                      )، #�	�  )98،ص2008!�* ا�.

�" ا ����(�"ا.  5ـ  4	�ب ا��9:  

  دى اCط9	ل إ�* ا'طرا�	ت ��و�� ،وان $رط ـود �1�ت $# ا��زاج �ـ�د �.:�زاجـا�1ـ5ـ  4

  ر ـد�ـ	ض �.ـ# ا(90ـض،و�	��	�ـ	ع �ن ا�ذات $# و�7 ا�ر$ـ�د$ـر�.� �ـو طـل ھـا�!ر� �ذي ا�ط9

  ك $رط ا�!ر� ا�ذات وز�	دة ا����< �دى ا�ط9ل و�ن ا��زاج �و!ده ) �!دث ��و

  * ــر� إ�ـ	ه و$رط ا�!ـ� ا)(��ـ�ـ* �طور �ـ	�# إ�ـ�ـ�ز�ز ا)��ـؤدي ا��ـ�د �:0ز�زـا��2ـ 5ـ  4

� 7ا���رار ��� 	� �� ن و�د ��م ـ��	ه ا0Mر�ن ا�را1د�ـل �	(ـل ا��در�� �!ظ#  (1	ط ا�ط9ـ،$�ر!

���� ھ(	 �(د�	 �(�.ل ا�ط9ل إ�* ا��در�� و�9رض ����	ت ،$�و $# ��ز�زه وا��1�  7 ا�.�ود وا��

�ز�ز ،وھذا ا0C�ـھذه ا�!	�� �6ر �ن ا�(1	ط ��!��	�  وى ـ# $# ���ـر �ؤدي إ�* ز�	دة �د(ـظ* 

  .$رط ا�!ر� �د�7

ـ�Q �ر��	 �ن ا�طـ	ط	 �ز�د ���وى (1	ط7 و��ـ9ل ا�ل (1ـإن ا�ط:ا���د�" 3ـ 5ـ  4C6رـ9ل ا  

�� (�وذ 	6��  ج ����وى (1	ط ا�ط9ل ،و�د ����ن ��*(1	ط	 و�د �ون ا�وا�د�ن 

  )181،ص02003و�� ا!�د �!# ،(                                                                                            
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ب 5�  ):DSM4 (ـ ����ف !�" ا ��	�ه وا�9رط ا��ر�� 

�  K ا�ذي ��د(	 �	���(�ف ـا�(�9�� ،ا��ر� را�	تـ��'ط)à( # اD!�	/#ـ��ر ا�د��ل ا��01��ـ�

��� !�ث �'K ���و�� �ن ا�Cراض ا��	��� .�  :ا�	�ل ��'طرا�	ت ا�

  :ا ��	�ه تأ(راض ا#طراب 2رط ا��ر�" و!�" ا ��	�ه ا����وب 	�1:�1ـ5

 *��ظ�ر أ�را'7 ���9 ����رة $# ��� أ�1ر ��* ا�Cل و��ب ظ�ور ��� أ�راض �

  :ا�Cل

  # أوـ�ل ا��در�ـب أ0ط	ء إھ�	ل $# ا��ـ�	ه ا�د��ق ���9	��ل أو �ر�ـ��ز �ن ا)(�ـ 6�را �	 �

  .ا���(# أو اC(1ط� ا0Cرى 

1ل ��	1ر �  .ـ 6�را �	 ��دو :�ر ��R �(د�	 ��!دث إ��7 ا!د 

���	ت و���ـل إ��ــ :	��	 ) �وا��  # أوـو�ـل ا��ـ�ـدر�# أو ا��ـ�ل ا��ـ�	ل ا��ـز �ن إـ	ع ا��

�ب ا��(	د أو ا���ز �ن $�(	م ا���ل ا���(# �� �����	ت ـ��س �6�را �	 ��د ��و�� $#).م ا��  

  .�(ظ�م ا��C	ل وا���	م 

  � ـدا ذھ(�	 ���ـ�ب ��ـ�	م ا��# ��طـ�راك $# ا��ـ9ر �ن ا)1ـ(ب أو �ره أو �(ـ�ــ 6�را �	 ��

  ).�6ل ا���ل ا��در�# أو ا�وا�ب ا��(ز�#(

�6  � ـ	ت ا��در��ـ�ـ* أو ا�وا�ـ�6ل ا�د� 	�7 أو أ(1ط�7ـ�	ء ا�'رور�� ��Cـا 1C�Kـرا �	 �'ــ 

  .واCدواتا��ط�و�� أو ا��Cم وا��ب 

ون ��ل ا���1ت �	��6�رات � 	� 	�  .ا�0	ر���ـ :	�

                                         .ـ 6�ر ا�(��	ن $# (1	ط	�7 ا��و���

  )66،ص2001أ��(� ا���	ك ،(                                                                                                        
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  :أ(راض ا#طراب 2رط ا��ر�" و!�" ا ��	�ه ا����وب 	� �د�2(�" وا���1ط ا�زاBد: 2ـ5

  :�ظ�ر ��� أ�راض �ن أ�ل ���� ��دة ��� أ�1ر �	���رار ��* ا�Cل

��ل ��د�7 أو �د��7 أو ���وى $# ـ 6�را �	 ����ده.�.  

 *.�  .�	��	ـ 6�را �	 ��رك �.�ده $# ا�9�ل أو $# �وا�ف أ0رى ��ط�ب �(7 أن �

  د�ن ـ.�ن وا�را1ـ$# !	�� ا��راھ(�ق $# �وا�ف :�ر ��/�� ــ 6�را �	 �9رط $# ا��ري أو ا���

  ).�د �.��ر ذ�ك ��* �1	�ر ذا��� �ن �دم ا)��.رار

��ب أو ��	ر�� أ(1ط� و�ت ا�9راغ ��دوء ـ :	��ون �د�7 ��و�� $# ا�� 	� 	.  

�ك �	 �و 	ن �د$و�	 ��!رك �� 	� 	��ل و:	�  .ـ (	1ط �ن :�ر 

  . ـ 6�ر ا��م

 ��/�Cل ا	���ل ا� ��	�Dا #$ K$د)� 	� 	�  .ـ :	�

  .ـ 6�را �	 ��د ��و�� $# ا(�ظ	ر دوره 

�بـ :	��	 �	 �.	طK ا0Mر�ن أو ���طف ����م ��6 �	��د0ل $# ا��!	د�6 أو ا��.  

  )67،ص2001أ��(� ا���	ك،(                                                                                                         

  :أ(راض ا���ط ا��ر�ب أو ا���1رك.3ـ  5

�	 وط�.	 ل2و1راب طراب ��* أ�راض ا)'طـ���1ل ھذا ا�(وع �ن ا)'�)DSM 4( ب��  

�	��ر ر�ظ�ر ��� أ�راض �ن أ�ل ���� ���زة، و�ظ� أن��� �.��ر �ط	���� و���ل �ن ا��	�  

��ج و�	���رار �	�  .إذا �ررت ��* ا�Cل ��� أ�1ر ��ل ا��دء 

 )22،ص�2005!��د ا!�د ا��و�9#،�1�رة ��د ا(                                                                          

  



 ا��ر�"!�" ا���	�ه و 2رط 

 

 

 الفصل الثاني

34 

               

  :ـ ()ج !�" ا ��	�ه و2رط ا��ر�" 6

�	ه و$رط ا�!ر� �!�	�ون إ�* �د�0ت ���ددة ـإن ا��	���� �ن اC$راد ذوي ا'طراب ��� ا)(�  

�	�)��  :ن 

�ر ��ج ��� ا)(��	ه و$رط ا�!ر� ط: ـ ا�0)ج ا�ط	� 1��  * !د �	 ��	 �ن ا�Cور ا���.دة إ�ـ�

  �د ـر ا!ـذـو�.راب ـذا ا)'طـ�ـ	ص �ـ	ر 0ـ.ـ�# أو �ـ�ج طــد �ـو�ـ7 ) �ـ�ب ا(ــك ��ـوذ�

  �م ـدف إ�* إ�	دة ا��وازن ا����	/# $# �ـط�# ��ـأن ا���ج ا�)2000(دـوا�!	�)2004(و�در

  �ورد و$�	ن و.	دة ا�.درة ��* ا��ر�ز ـا�9رد ا���	ب �ن ا�ل ز�	دة ا(��	ه ا�9رد ا���	ب وز�

  ا(7 :	��	 �	 ��م ا��0دام ا��(��	ت ا�(�9�� �6ل ر��	��ن ،د��در�ن ،�	��رت أو ا��.	��ر 2005

  �  :�ر ا��!9زة �6ل ��را��را ،!�ث أن ھذه اCدو�� �	�.� ا�ذر ھ# أدو�� �(	��� �9رط ا�!ر

�!	ث إ�* أن ا)��0دام ا��ـ،و�1Cر ا�ب ��6ـ�	ـ(�  �وس $# ـ�ن ��ـإ�* �!.	��ر �ؤدي ـل ھذه ا�

��م ،و�.�م ا�!	�د ـا���وك و���ل ���  طراب ـ�0د�� $# ��ج ا'ـ� ا���ـاCدو�)2002(�� ا��

 #�	��	�� ا)(��	ه و$رط ا�!ر� إ�* �دة أ(واع �:  

م ـ� و�(1ط �راز ا��!ـ��� ا��0�ـ�ت ا���ـو�ـوھ# ���ل ��* د�م ا��: ا.دو�" ا���	,":1  

  )ر��	��ن ،د��در�ن ،�	��رت و:�رھ	(ا�د�	غ ،�6ل  وا)(��	ه $# �1رة

  وھ# ���0دم ���ج ا)�/	ب وا�.�ق وا��ز�	ت ا�!ر�� ا��إراد�� :ا.دو�" ا��#�دة �)���Bب:2

 	����	ت 6�6�� ا�!�.	ت ،و�ن أ�6  و�واK) إ�	دة ا���	ص �	دة �(و$را(�ل(وھذه اC(واع ھ# �ر

�ل(ا���رو�و(�ن �6ل ���� و�	��	�#وھ# ���ل �)���* ز�	دة �ر�ز ا�دو�	��ن $# ا�(�	�	ت ا�  

  �����  )52،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(                                                 .ز�	دة ا��و��ت ا�



 ا��ر�"!�" ا���	�ه و 2رط 

 

 

 الفصل الثاني

35 

�ر ا��: �و��ـ)ج ا�ــ ا�0 2���	 �ذر ا!ـ�ج ا��ـ� #  	��بـ�ن ا�C)2004(درـ�د و�ـ�و

�	ه و$رط ا�!ر� !�ث أن ھذا ـ�	�� $# ��ج ا'طراب '�ف ��� ا)(ـ	�!� وا�9ا������ ا�( �  

��م �ن �0ل �!د�د ا���و��9رد ـا�(�وذج ا����# ـ ا���و# ـ �.وم ��* (ظر�� ا��� ����  	ت ا��

�د��ـا���� *��ـ�	 �ن �0ل ا��ـ	ب وا���ل �� *�  فـ�� �ن �0ل ا��وا�ـ	ت �(	�ـو�ـدر�ب �

 �������ز�ز ـل ا���وك �6ل ا��ـد�ـ	��ب �(	ء و��ـ�وذج ا����# أ�ـذه ا�(ـ0دم $# ھـ!�ث ���.ا��  

��9 ا)��ـا)��	�#، وا)���  ��	ت ��(	�ب ـ�	��، وا�D�	ء و:�رھ	 �ن ا��را�ـ	د ا�ر�زي، و�

���� ا��1��  .وط

 7�	��	 ا(7 ) .و�'�ف و$�	ن أن ا��د0ل ا���و# ��ط�ب ��ر$� �	�� �	�9رد ا���	ب و��و  

�Mد �ن إ1راك ا�  �نـدام ا�Dراءات �ـ���� ��	 �7 �ن ا6ر ا��	�# $# �و!�د ا��0ـ	ء $# ھذه ا��ـ

  )54،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(                                                                   .ا��(زل وا��در�� 

  !ر� ـ��	ه و$رط ا�ـ�� ا)(ـ� بطراـ!	)ت ا'ـ# ���'�ن ا���ج ا���ر$:�0ر�2ــ ا�0)ج ا�3

  وھذه .��� ذا��	 ـ�ز�ز ا�ذا�# ،و!ل ا��1�ت ا�01ـا��در�ب ��* ا��(ظ�م وا�'�ط ا�ذا�# ، ا��

�وـ# وإدراك ا�9ـ	دة و�ـل ��* ز�ـ�ـ	ت ��ـ�ـا)��را�����ـ	�7 ا��ـ�ــرد ا���	ب �  � وإدراكـ�ـ

  #ـ�ـط� ا�ـ�ف اC(1ـ��	��� و��0ـوا)� ا)	د�ـ���	م ـ�ـ	ه ا�ـ�(7 �ـدر �ـ	ت ا��# ��ـ�	�ـا)�� 

  )64،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(               .  ��	ر��	 ول ذا�ك ��م �ن طر�ق إدارة ا�ذات  

  ��	 اC$راد ـ	(ـ� ا��# ��ــ1�ت ا�(�9�ـل ا��ـ�9# $# !ـ�ج ا�(ـ�د ا��ـ�9:�ـ)ج ا��9ــ ا�0 4

� �تـن �1ـ	(# �ـ�د � بذا ا)'طراـ�	ب ��ـو�ون ا�9رد ا��.ا)'طـرابذا ـ�ا���	�ون 

 و�د �ون ا�ط��ب .(�9�� �6ل ا�.�ق وا)�/	ب و�	 إ�* ذا�ك $	ن دور ا���ج ا�(#�9 ��رز ھ(	  
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  )66،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(        .ا�(K� #�9 ا�وا�د�ن ذو دور �	�R اCھ��� $# ا���ج ا�(#�9

  ون �	'طراب ��� ا)(��	ه و$رط ـ��(# اC$راد ا���	�:اG	�ءـ ا�0)ج ا.ري و�در�ب  5

�� ��ذا ا)'طراب �6ل ا)(د$	��� وا��(	دـا�!ر� �ن �دد �ن ا)'طرا�	ت ا���و�� ا���	!  

 �  (�	ـطرا�	ت �(�م �ـذه ا)'ـوھ.ا���	��		ل ا���وك ا���ر �.�ول ـدوا(�� و:�رھ	 �ن إ1ـوا�

�9ــراد ا��!ـطراب $# ���� ا�9رد ا���	ب �	C$ـا' � *�7 ـ�ط�ن �7 ��	 �ؤ6ر �

  .  	�#ـا)���

  )66،ص2007(	�ف �ن ��د ا�زراع ،(                                                                                            

  :3)�" ا��9ل

  أن ��� ا)(��	ه و$رط ا�!ر�  �ن ا0طر ا)'طرا�	ت �ن �0ل �	 �	ء $# ھذا ا�9�ل (��(�< 

�# وا��.ــ���  ا�!د ا�طـن !ر	ت ��ـ�	رة �ـ9	ل ،وھو �ـا���و�� �دى اCط���ول �ظ�ر $# ـ  

�  ��� ـو�� و(9ـ�	ب ورا6�� و�'ـ�C Kـ����� وا���	��� وھذا را�ـ���� أ�راض $# ����� و�

����و�� �ن ا)�0�	رات ا�(�9�� �و'K إ��را����  ا���	��� و��/�� ،و��ن �01�ص ھذه ا�9/�  

�90ض �ن !دة ھذا ا)'طراب وإر1	د ا�وا�د�ن إ�* ا���ل ا��!� ���	�ل �K ھذه ـ�!��� �!�  

�Cرا!� وا�	�ون ��وا$.	 (�9�	 وا���ـ	ن $# �!ـا���/� وإ1�	ر ا�ط9ل � #  .	��	ـ�ط7 ا�Cري �
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  : تمهيد

إن تعلم مهارة القراءة يعتبر من قبل الكثيرين على انه المهارة األكثر أهمية من بين المهارات 

مدرسون إلى القراءة الناجحة على أنها القاسم المشترك األكثر التي تعلم في المدارس ،وينظر ال

أهمية للتحصيل في مجاالت كثيرة من المنهاج ،ومع ذلك فهناك الكثير من التالميذ ممن 

يعانون من صعوبات في القراءة علما أن صعوبات القراءة منفصلة ،إذ قد يظهر أثرها في 

درجة التكيف الشخصي واالجتماعي والسلوكي  مجاالت أخرى من المنهاج ،وقد تؤثر أيضا في

  .للطالب 

سوف يتم التطرق في هذا الفصل لصعوبة القراءة انطالقا من التعريف واهم األعراض ثم 

  .التطرق إلى التشخيص واهم البرامج العالجية

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 �0و	" ا��راءة

 

 

 الفصل الثالث

41 

  :ـ ماهية صعوبة القراءة 1

التي تناولت تعريف هذا  اختلفت تعاريف صعوبة القراءة باختالف العلماء والجمعيات

  :فنعرض أهم التعريف وهي االضطراب،

هي عجز جزئي في القدرة على القراءة ،أو فهم ما يقرأ وقد يرجع السبب في "صعوبة القراءة"

مثل االنتباه،والذاكرة،واإلدراك،والتفكير،والعجز :ذالك إلى صعوبة خاصة بالجوانب النمائية 

  )94،ص2003تيسير مفلح كوافحة ،(                                 .                        اللغوي

هو عجز جزئي في القدرة على قراءة أو فهم ما :"1967ـ تعريف فرير سون  3ـ  2ـ  1

  )92،ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ،(                           .يقوم الفرد بقراءته قراءة صامتة أو جهرية 

يشير إلى اضطراب في جانب أو أكثر في احد العمليات النفسية والتي :"ـ التعريف التربوي 

سبب عقلي أو  تتمثل في العجز عن تعلم اللغة والقراءة والكتابة والتهجئة والتي ال يكون لها

  ".سمعي أو حركي بحيث ال تشمل هذه االضطرابات األطفال ذوي اإلعاقات المختلفة األخرى

  

  )342،ص2005صالح حسن الداهري ،(                                                                                 

أنها درجة منخفضة في دقة القراءة أو فهم :"1993ـ تعريف منظمة الصحة العالمية 

القراءة بمقدار اقل من معيارين إنحارفيين مع المستوى المتوقع حسب عمر الطفل الزمني 

قياس كل من مهارات القراءة والذكاء من قبل اختبارات مطبقة فرديا ومقتنية  وذكائه العام ،مع

  )30،ص2009احمد السعيدي ،(             . على بيئة الطفل الثقافية والنظام التعليمي المتبع في بلده
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أنها خلل عند األطفال الذين ،على الرغم من :"ـ تعريف المنظمة العالمية لألعصاب

ة التقليدية، يفشلون في اكتساب المهارات اللغوية الخاصة بالقراءة والكتابة الممارسات الصفي

  )29،ص2009احمد السعيدي ،(                                         .والتهجئة التي تتواءم وقدرتهم العقلية 

  :وبناء على ما سبق نستخلص أن صعوبة القراءة

حسية،  ر الطبيعي خارج نطاق أي إعاقة عقلية أوهي صعوبة في القدرة على القراءة في العم

وهي ناتجة عن خلل في استخدام العمليات الالزمة الكتساب هذه القدرة، وتتجلى في فشل 

  .التلميذ في اكتساب المهارة العادية في القراءة ،وفي تفسير المعلومات المكتوبة التي تقدم له 

  :أعراضوهذه الصعوبة تتجلى في عدة 
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  :ـ أعراض صعوبة القراءة2 

  :قائمة بأعراض ترتبط بعسر أو صعوبة القراءة تتمثل فيما يلي  1970"ماكليرج"قدم 

ـ وجود قدرة عقلية متوسطة أو اعلي من المتوسط ولكن يصاحبها تحصيل دراسي منخفض ال 1

  يتسق مع مستواها

  .ـ ظهور اضطرابات في تركيز االنتباه2

ينعكس في سوء تنسيق بين حركة اليد وحركة العين أو في  ـ قصور في اإلدراك البصري3

صعوبة تمييز الشكل واألرضية أو عدم القدرة على التنظيم وٕادراك العالقات المكانية وغلق 

  .المدرك البصري في كل ذي معنى مفهوم

  .الكلماتـ قصور في اإلدراك السمعي يتمل في اضطراب أو صعوبة دمج األصوات وتتابع 4

  .في عمليات تكوين المفاهيم التي تصور المدركات البيئية ـ قصور 5

البصرية (اى أن المثيرات الحسية )االستجابة (ـ وصول المعلومات إلى المخ كمدخالت 6

التي يتلقاها التلميذ من البيئة والمعلمين ال ترسخ وال يتم تذكرها عندما يقوم )والسمعية واللمسية 

  .بعملية القراءة 

بات في النطق بدرجات متفاوتة من الحدة مثل الحبسة واللجلجة وٕابدال ـ ظهور اضطرا7

  .الحروف

ـ ظهور اضطرابات انفعالية عند الطفل بسبب شعوره باإلحباط الناتج عن عجزه عن نطق 8

  )93، ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ، (              .الكلمات وقراءتها وهي حالة تستمر حتى يتم عالجه
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  :أخرى وهناك أعراض 

  ـ الميل إلى وضع الحروف والرموز بشكل مقلوب 

  .ـ قراءة كلمة بشكل صحيح ثم الفشل في التعريف عليها في سطر الحق

  .ـ كتابة الكلمة ذاتها في أشكال مختلفة دون التعرف على الشكل الصحيح

  .ـ صعوبة في تدوين المعلومات

  .ـ صعوبة في فهم الوقت والزمن 

  )114،ص 2008ربيع محمد، (                                      .رقام المتسلسلةـ صعوبة في العمل باأل
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  ومن أنوعها ما يلي:أنواع صعوبة القراءة:3

يضم األطفال الذين يعانون من العيوب الصوتية الذي يظهر فيها عيب أولي في :النوع األول

  .عجز في قراءة الكلمات وهجائهاالتكامل بين أصوات الحروف وهؤالء يعانون من 

ويضم األطفال الذين يعانون من عيوب أولية في القدرة على إدراك الكلمات :النوع الثاني

ككليات وهؤالء يعانون من صعوبة في نطق الكلمات المألوفة وغير المألوفة كما لو كان 

  .يواجهونها ألول مرة كما يجدون صعوبة في هجائها عند الكتابة

الصعوبات ) النوع األول (ويضم األطفال الذين يعانون من الصعوبات الصوتية :ثالثالنوع ال

  .معا ولذا يجدون صعوبة في إدراك الكلمات ككليات)النوع الثاني(في اإلدراك الكلي للكلمات 

  )93، ص2000ح حافظ، نبيل عبد الفتا(                                                                                 
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  :صعوبة القراءةالمسببة ل عواملـ  4

  :هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى صعوبة القراءة من بينها

  من بينها:العوامل الجسمية 1ـ 4

ترتبط صعوبات القراءة باالضطرابات :االضطرابات البصرية والسمعية  1ـ  1ـ  4

إعاقة ذ لديهم صعوبات في الرؤية األمر الذي يؤثر على البصرية والسمعية ،فبعض التالمي

القراءة، فمن األطفال من يعاني من عيب بصري شديد ومنهم الذي يستطيع القراءة ولكن  ةعملي

باستخدام نظارة طبية إذا كان ضعف الرؤية راجع إلى خطا انكساري ولكن ال تفيد النظارة إذا 

غير علة عضوية ظاهرة ومن هنا تعتبر الحدة كان عيب الرؤية ناتجا عن خلل بصري من 

المنخفضة سببا محتمال للقراءة الضعيفة ،وبالمثل فان االضطرابات السمعية الحادة  تكون سببا 

في صعوبات القراءة وذلك الن حاسة السمع تتيح للطفل سماع أصوات الحروف والكلمات 

تالل أو اضطراب في الوظائف ونطقها نطقا صحيحا أثناء عملية القراءة ولذلك فان أي اخ

  )147،ص2003محمد عوض اهللا سالم ،( .   البصرية والسمعية من شانه أن يؤثر على عملية القراءة 

إن االضطراب الوظيفي العصبي يؤدي إلى عدم القدرة على :ـ عيوب التحدث2ـ  1ـ  4

كما أن العالقة   التحدث ومن هنا يكون عدم القدرة على القراءة ناتجا عن مشكالت في التحدث

بين التحدث والقراءة عالقة وثيقة ،فالخلل العصبي في مراكز اللغة بالمخ يؤدي إلى صعوبات 

في التحدث ثم إلى صعوبات في القراءة وكذلك فان القراءة الشفهية أكثر صعوبة بالنسبة 

للشخص الذي يعاني من مشكالت في التحدث، أضف إلى ذلك هناك أمراض أخرى تؤثر في 
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ملية النطق مثل الزوائد األنفية المتضخمة وتضخم اللوزتين وتشوه األسنان األمامية وانشقاق ع

الشفة العليا تجعل من الطفل ال يستطيع التحكم في الحروف والكلمات المنطوقة وقد تكون 

عضالت اللسان وهو العضو الرئيسي في عملية النطق ضعيفة األمر الذي يجعل تحريكه 

  .صعبا

يقصد بالسيطرة الجانبية تفضيل :اضطراب السيطرة الجانبية أو السيادة المخية ـ3ـ 1ـ 4

في أداء المهام الحركية ) يد، عين ، أذن ،قدم(استخدام احد أجزاء الجسم على الجانب األخر 

أو المعرفية أما إذا كان الشخص ال يوضح تفضيال مناسبا لعين  واحدة أو يد واحدة أو قدم  

عرف بالسيطرة المختلطة ويرتبط بهذين المفهومين ما يسمى باالرتباك اإلتجاهي واحدة فان هذا ي

في معرفة اليمين واليسار فقد دلت نتائج عدد من الباحثين إلى أن هناك عالقة بين القدرة على 

القراءة والسيطرة الجانبية والمختلطة فالقارئ الجيد لديه يد مسيطرة أما القارئ الضعيف فلديه يد 

ة السيطرة كما أن القارئ الضعيف هو قارئ مرتبك ومتردد في قراءته بين اليمين مختلط

  )  147،ص2003محمد عوض اهللا سالم ،(                                                     .واليسار

إن الخلل "باتمان وربنسون"يرى بعض الباحثين أمثال :ـ الخصائص الوراثية 4ـ  1ـ  4

م /22صبي ناتج عن نضج جيني وخصائص وراثية وأنها السبب الرئيسي في الوظيفي الع

صعوبات القراءة فاألطفال ذو صعوبات في صعوبات القراءة لديهم مشكالت وراثية تنتقل من 

جيل إلى جيل ويمكن تفسير ذلك في ضوء قابلية االختالالت الوظيفية التي تصيب الجهاز 
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سمعية والبصرية للتوريث ومن ثم يغلب على هذه العصبي وكذلك قابلية االضطرابات ال

  ) 148،ص2003محمد عوض اهللا سالم ،(  .الصعوبات الميل إلى الشيوع داخل نطاق بعض األسر

  من بينها:العوامل النفسية 2ـ  4

لقد تبين للعلماء أن قصور نمو  :ـ اضطراب العمليات النفسية أو العقلية1ـ  2ـ  4

في االنتباه اضطراب في اإلدراك السمعي واإلدراك البصري وما العمليات العقلية من قصور 

يترتب عليه قصور في تكوين المفاهيم وقصور في الذاكرة السمعية والبصرية ويمكن أن يؤدي 

  )94،ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ،(                                             .إلى صعوبات في القراءة

  :ات القدرات العقليةانخفاض مستوي-4-2-2

إذ رغم أن صعوبات القراءة قد توجد مع العاديين في : انخفاض نسبة الذكاء-4-2-2-1

تسبب صعوبات في اكتساب 70الذكاء إال انه قد ثبت أن التخلف العقلي نسبة الذكاء اقل من 

لقدرة على اللغة نظرا الن اللغة باعتبارها تتناول الرموز وترتبط بنمو القدرة على التجريد وا

التعميم تقترن بانخفاض نسبة الذكاء التي عرفت بأنها تعكس القدرة على التجريد والتصنيف 

  .والمقارنة وهي كلها مرتبطة بتمييز الكلمات وٕادراك دالالتها

ترستون "فقد أثبتت أبحاث العلماء ومنهم :ـ انخفاض مستوى القدرة اللغوية 2ـ  2ـ 2ـ  4

ء كقدرة عقلية عامة قدرات طائفية من بينها القدرة اللغوية ولها انه توجد إلى جانب الذكا"

والتعبير اللغوي وفي معرض الحديث )تكوين المفهوم (مظاهر عديدة تتعلق باإلدراك والتفكير 

عن صعوبات اللغة نجد أطفاال يفهمون اللغة ولكنهم ال يكونون قادرين على التعبير اللغوي 
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استخدام قواعد اللغة وال ينطق لغة سليمة والبعض قد يكون  وبعضهم قد يكون لديه صعوبة في

  .قادرا على الكالم بشكل إلى ولكنه في نفس الوقت يعاني من صعوبة في تنظيم أفكاره

إذ أن الطفل الصغير قد يجد صعوبة في النطق والقراءة :ـ انخفاض الدافعية 3ـ 2ـ 2ـ  4

إلى نفسه عن طريق االستعانة بالصور الملونة وهنا يتعين تشجيعه وجعل النشاط القرائي محببا 

الذي "ونستون تشرشل "واألغاني والموسيقى وغيرها، ويقال إن رئيس وزراء بريطانيا الشهير

اشتهر بقدرته الخطابية وبالغته لدرجة انه حصل على جائزة نوبل العالمية في األدب كان 

أقرا دون أن :"ه كتابا عنوانهيعاني من صعوبة في القراءة في طفولته وقد أحضرت والدت

  )95، ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ، (                                                       .تشجيعا له"تبكي

  من بينها:ـ العوامل البيئية3ـ  4

يرى العديد من التربويين المتخصصين أن فشل األطفال في :ـ طرق التدريس1ـ  3ـ  4

يرجع بالدرجة األولى إلى عدم تدريبهم عليها ) Raring .Bateman(راءة اكتساب مهارات الق

أن المدرس هو )Blair.Rupley(من خالل عمليات التدريس على نحو فعال ومالئم ،كما يرى

  .حجر الزاوية ومفتاح إكساب تالميذه المهارات األساسية للقراءة الناجحة 

واء كانت قراءة مقصودة أو قراءة مرة في باإلضافة إلى أن تقليص الزمن المخصص للقراءة س

البرنامج الدراسي األسبوعي يسهم إسهاما داال في عدم تصحيح األنماط المختلفة من صعوبات 

القراءة ،كما أن انحسار حماس المدرسين في التأكيد على أهمية القراءة الجهرية وااللتزام 

ا وغيره يشكل جانبا من العوامل بالحصص المخصصة لها وٕالزام التالميذ بمتطلباتها كل هذ
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الهامة التي تقف خلف صعوبات القراءة كما يمكن أن تسهم ممارسات بعض المدرسين في 

 .تفاقم صعوبات أو مشكالت القراءة لدى تالميذهم

  )425،ص1998فتحي مصطفى الزيات ،(                                                                                 

حيث يلعب تدني المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي :المنزليةـ البيئة 2ـ  3ـ  4

األسري الذي قد يأخذ شكال حادا في الحرمان الثقافي باإلضافة إلى ما يسودها من اضطراب 

في المناخ النفسي السائد فيها وعدم متابعتها ألداء أبنائها في الفصل الدراسي كلها عوامل 

  )95،ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ، (                                               .على صعوبة القراءة تساعد

 :صعوبة القراءةالتشريحي ل العامل الفيزيولوجي 3ـ  3ـ 5

لقد جاءت الدراسات والبحوث النورولوجية ـ التشريحية الرائدة ـ والمهتمة بموضوع الديسيلكسيا 

صبي ، وال طالما أثار اهتمامها مسالة الفرق بين أدمغة القراء ذوي اضطراب مؤكدة منشأها الع

انه من المعلوم اتفاقا يذكر ميشال حبيب حيث .الدسليكسيا وأدمغة غيرهم من القراء العاديين 

بعد نهاية مرحلة التحضير وقبل سن التمدرس غالبا ما اليستطيع )سنوات 8ـ6(بان الطفل من 

دأ انه يشرع في استخدام النظام المعرفي المعقد، أين يستطيع الربط بين تعلم كل الحروف ،يب

  .المعلومات البصرية وما يوافقها صوتيا ودالليا 

  )2005،104حاج صبري ،.ز.ف(                                                                                        

، وبعد اكتساب خبرة التحويل )النغمي/الخطي(قواعد التحويل  ومعنى ذالك انه يشرع أوال بتعلم

ينتقل تدريجيا للتعرف على مجموعة الصور الخطية المشكلة للمقاطع ثم )النغمي/الخطي (

  .وذلك دون التطرق لفك التشفير النغمي الكلمات،
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  )131،ص2005حاج صبري ،.ز.ف (                                                                                    

أدى تقدم البحث العلمي والتقنيات العلمية إلى إمكانية قياس الفعاليات الدماغية عند أداء 

وظائف تفكيرية ،والتي تكمن من إظهار نماذج دماغية في حالة تنفيذ العمليات التفكيرية،مكنت 

م نجاحه مناطق دماغية معينة ،والتي من الوصول إلى فهم األشكال الدماغية المنسوبة إلى عد

تشكل األجهزة الدماغية لعمليات القراءة ،والتعرف على الكلمات في حالة القراءة عند األفراد 

  .الذين يعانون من الديسليسكسيا مقارنة بأقرانهم من القراء العاديين 

  )132،ص2005حاج صبري ،.ز.ف (                                                                                    

 كما أن النتائج المتوصل إليها هو أن العالقة بين النصفين الكرويين للمخ لدى الذين يعانون 

 التشوه الو ضيفي للجسم الثفني "من الديسليكسيا هي عالقة مرضية غر طبيعية وهذا مرده 

  ).وبالتالي السيطرة المخية له دور كبير في الربط بين الكرتين الدماغيتين "(

  )137،ص2005حاج صبري ،.ز.ف (                                                                                 

  إذا يستنتج مما سبق ،نقاط االختالف التالية بين أدمغة األفراد الذين يعانون من الديسليكسيا 

  :وأدمغة غيرهم من القراء العاديين 

  ).منطقة بروكا(تشوه في الباحات اللغوية الدماغية الخاصة *

  ".فرنيك"قلة نشاط منطقة *

  .خصوصية في الجهة العليا للفص الصدغي *

  .بين النصفين الكرويين للمخ)غير طبيعية (عالقة مرضية *

  .تشوه الجسم الثفني*
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  :من أهم أنواع التشخيص ما يلي:ـ تشخيص صعوبة القراءة6

خيص تلك اإلجراءات المستخدمة للحكم على طبيعة صعوبة الطالب وكذالك سببها يقصد بالتش

المحتمل فالتشخيص يعني أن الطفل يقيم بطريقة تساعده على البدء في البرنامج العالجي  

وهناك نوعان من أساليب وٕاجراءات التشخيص التي تستخدم في تحديد صعوبات القراءة 

بارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقويم قدرة الطفل وهو يستخدم اخت: التشخيص الرسمي

  :الكافية للقراءة ومستوى التحصيل فيها ،ومن أمثلة هذه االختبارات 

  وهو يقيس المهارات النوعية للقراءة لفظيا :االختبار المقنن لتشخيص القراءة -1-1ـ6

  :وهده المهارات هي

  لكلمات، التمييز السمعي وتحليل معاني الكلمات، أجزاء ا:المفردات السمعية-6-1-1-1

  .النطق، التحليل التركيبي

قراءة الكلمة،الفهم القرائي،معدل القراءة،القراءة :الفهم القرائي-6-1-1-2

  .السريعة،السمع،التلخيص

وهدا :من خالل التعرف على الكلمات :اختبار دروين التشخيصي للقراءة-6-1-2

  :ت من خالل قياس المهارات التاليةاالختبار يقيس مهارات التعرف على الكلما

  اإليقاع  –التعرف على أصوات النهايات  -التعرف على الكلمات -التعرف على الحروف -

  )153،ص2003محمد عوض اهللا سالم،(                                         .التهجي –الجمعي لألصوات 
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سم هدا االختبار الفهم القرائي ،ويق 1986"وايدر هولت"ل:اختبار الفهم القرائي-6-1-3

بشكل عام ويشمل معاني المفردات العامة المتماثالت فقرة قرائية باإلضافة إلى خمس اختبارات 

المفردات االجتماعية ،المفردات العلمية ،قراءة في  ، ومعانيالمفردات الرياضية:فرعية هي

  .توجهات العمل الدراسي

تستخدم فيها اختبارات مقننة ولكن ال بد من وهي التي ال :التشخيص غير الرسمي-6-2

القيام بفحص مستوى قراءة الطفل وأخطائه من الكتب واألوراق والمواد التعليمية المستخدمة في 

الفصل المدرسي وفي هده الحالة يتم مالحظة استجابات الطفل عند القراءة ويحدد بناء عليه 

لك المستوى الصفي وكذلك يالحظ المدرس معدل مستوياتهم القرائية ودرجة إتقانهم للقراءة في ذ

  )153،ص2003محمد عوض اهللا سالم،(                                               .القراءة وسرعته عن الطفل

  :حيث نجد أنفسنا إزاء ثالث مستويات يتعين تحديدها:تحديد مستويات القراءة -6-3

في  95ة التلميذ على القراءة وبنسبة إتقان ويقصد به قدر :المستوي االستقاللي -6-3-1

إجابة صحيحة على أسئلة الفهم وهو المستوى الذي  90التعرف على الكلمات ويجيب بنسبة

  .يستطيع عنده التلميذ أن يقرأ كتب المكتبة العامة معتمدا على نفسه

من 90وهو مستوى في وسع التلميذ عنده أن يتعرف على :المستوى التعليمي -6-3-2

 .  و يستطيع أن يستفيد من توجيه ومساعدة معلم القراءة70لكلمات المختارة مع فهم بنسبةا



 �0و	" ا��راءة

 

 

 الفصل الثالث

54 

وهو مستوى يستطيع أن يتعرف فيه التلميذ على اقل من  :مستوى اإلخفاق -6-3-3

فى اختبارات فهم القراءة وال تفلح معه األنشطة 70من الكلمات ويحصل على درجة اقل من 90

  .  ما يتطلب تعليما أو تد ريسا عال جياالتدريسية العادية وٕان

  يقوم المعلم بإتباع اإلجراءات التالية مع التلميذ:أساليب تحديد مستوى القراءة- 6-3-4 

  :الذي يعانى من صعوبة في القراءة 

ـ تطبيق اختبار القراءة الجهرية لقطعة يختارها المعلم من صفوف دراسية متدرجة والصف   

  .في القراءةالذي يقف عنده مستواه 

تطبيق اختبار في القراءة الصامتة حيث يتطلب من التلميذ قراءة قطعة ويسأل عنها  لتحديد  -

  .مستوى فهمه لها

  .اختبار الطفل في قراءة كلمات منفصلة من سياق معين -

  .تطبيق اختبار تميز الكلمات المكتوبة أمام بصر الطفل -

ة تحديد مستوى التباين بين القدرة الكامنة  لدى ويهدف المعلم من تطبيق االختبارات السابق

الطفل بحكم سنة ومستوى تحصيله في القراءة منسوبا إلى الصف الدراسي المقيد به والذي 

  )97،ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ،(                                    .تدرس فيه المقررات موضع االختبار

  :ةتحديد األخطاء في القراء - 4 -6

  .ويقصد به حذف من كلمة مقروءة:الحذف -6-4-1

  .حيث يدخل الطفل أو التلميذ كلمة غير موجودة إلى السياق المقروء:ـ اإلدخال2ـ 4ـ6
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  .حيث يحل الطفل أو التلميذ كلمة محل أخرى :ـ اإلبدال3ـ4ـ6

   حيث يكون التلميذ كلمات أو جمل حيث يصعب عليه قراءة الكلمات او: ـ التكرار4ـ 4ـ6

  .الجمل التي تليها

أو يضيف حروف ) حروفا(فقد يحذف التلميذ اصواتا :حذف أو إضافة أصوات 5ـ 4ـ 6

  إلى الكلمة التي يقراها 

  .فقد يميل التلميذ إلى قراءة الكلمة بطريقة عكسية :ـ األخطاء العكسية6ـ  4ـ  6

ويحذفون الكلمات حيث يقرا التالميذ بسرعة :القراءة السريعة الغير الصحيحة  7ـ 4ـ  6

  .التي ال يستطيعون قراءتها

فبعض التالميذ يركزون على تفسير رموز الكلمات ونطق :القراءة البطيئة 8ـ  4ـ  6

  .حروفها ويعطون انتباها اقل للمعنى ويقصد بها القراءة كلمة كلمة

فبعض األطفال يركزون على تفسير رمز الكلمات ونطق حروفها :نقص الفهم 9ـ 4ـ  6

  )100،ص2000نبيل عبد الفتاح حافظ، (                                             .ون انتباها اقل للمعنىويعط
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  :العالجية لصعوبة القراءةبرامج ـ ال8

تختلف البرامج العالجية من حالة ألخرى ،ومن مرحلة إلى لمرحلة ويجمعها جميعا هدفا أساسيا 

  .لتلميذ في القراءةواحد هو إحراز التقدم بالنسبة ل

  :بان هناك أنواع من برامج القراءة هي 1977"ايكول "يوضح 

وهي برامج التعليم التي تتم في الفصل العادي والتي يتبعها المعلم لمقابلة :ـ البرامج النمائية1

  .احتياجات التالميذ الذين يتقدمون بمعدل عادي يتفق مع قدراتهم 

ج لتعليم القراءة عن طريق مدرس الفصل خارج جو وهي برام:ـ البرامج التصميمية  2

  .الفصل المدرسي لتصحيح صعوبات القراءة الحادة 

وهي برامج لتعليم القراءة تستخدم خارج الفصل المدرسي لتعليم مهارات :البرامج العالجية

  .القراءة النمائية النوعية للتالميذ دون المستوى في القراءة 

ان يشتمل على تطبيق نفس المبادئ األساسية للتعليم والدافعية،وان وكال من هذه البرامج البد و 

بعض العوامل التي تسهم في فعالية عمل المدرس بالفصل تسهم أيضا في العالج الفعال خارج 

الفصل ،فالفروق األساسية بين التعليم بالفصل والتدريس العالجي هي في الفرصة والكفاءة 

االحتياجات الفردية وتصميم التعليم الذي يالءم هذه ،فالتدريس العالجي يسمح بتشخيص 

االحتياجات الفردية وان المدرسين العالجيين المهرة يكونوا أكثر خبرة بالنسبة لكل من 

بعض 1982،"ماكجفين وسميث"ويقدم .التشخيص والتعليم الفردي عن غالبية مدرسي الفصول 

  :المبادئ الخاصة بالعالج على النحو التالي 
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  .يم البرنامج المالئم الحتياجات التلميذ ،ومستواه في القراءة واهتماماتهـ تقد1

  .ـ تقديم برنامج تتابعي معد إعدادا جيدا2

  .ـ تقديم البرنامج الذي يوازن بين اكتساب المهارة وأنشطة القراءة الحقيقية3

  .للطالب ـ بالنسبة لمحتوى البرنامج يتم اختيار المواد التي ال تكون مألوفة بالنسبة 4

  .ـ تدعيم انتقال اثر التعليم لمهارات القراءة التي تتم كل يوم5

  .ـ تقديم البرنامج الذي يؤكد قوة التلميذ التعليمية وأسلوبه المعرفي6

  )80،ص2003محمد على كامل ،(                                                                                        

انواع التنظيمات القرائية العالجية المختلفة التي تستخدم مع 1985"هاريس وسيباي" ويقدم

  .ومنها"صعوبات القراءة"مختلف فئات ذوي 

يمكن تقديم العالج داخل الفصول النظامية  بواسطة :ـ العالج في الفصول النظامية /1

قراءة ،والقراء الضعاف مدرس الفصل ،أو المعلم يتلقى االستثارة والتوجيه من المتخصص في ال

الذين يتم وضعهم في هذه الفئة غالبا ما يكون لديهم مشكالت قرائية اقل ،وينبغي أن يكون لدى 

المدرس القدرة والوقت والرغبة الن يتبع توصيات المتخصص في القراءة ،ويمكن أن يتم كذلك 

  .العالج في الفصل بواسطة متخصص القراءة

الى أن خدمات القراءة 1985"هاريس وسيباي"يشير :اميـ العالج خارج الفصل النظ/2

  :العالجية يمكن أن تقدم كذلك خارج نطاق الفصل المدرسي ،فهي يمكن أن تقدم في 
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حيث يوجد لدى العديد لدى العديد من المدارس مدرسين للقراءة العالجية :أـ حجرة القراءة 

مدارس حيث تقام حجرة خاصة يعملون بصورة أساسية مع الطالب في واحد أو أكثر من ال

ويعمل مدرس التالميذ قادرين على العمل في فصولهم النظامية ،يتم استبعادهم ويحل محلهم 

  .طالب آخرون لديهم مشكالت القراءة 

ففي بعض المدارس يتلقى األطفال من ذوي صعوبات التعلم في واحد :ب ـ حجرة المعلومات 

خارج فصولهم النظامية ،وتدار حجرة المعلومات أو أكثر من المواد ،المساعدة في مكان 

  .بواسطة مدرس مدرب لتقديم التربية الخاصة المطلوبة لهؤالء األطفال

فاألطفال من ذوي صعوبات القراءة الحادة أو التالميذ الذين :ج ـ معامل أو عيادات القراءة 

ذلك أن يتم تشخيصهم يفشلون في االستجابة للجهود العالجية في مدارسهم ،ينبغي كلما أمكن 

  .بصورة دقيقة في المعهد ،المركز ،أو العيادة النفسية

  )82،ص2003محمد علي كامل،(                                                                                         

ات صعوب حيث تاخد بعض مدارس الوقت الكامل األطفال من ذوي:د ـ المدارس العالجية

القراءة الحادة وتتولى عملية عالجهم ،وبعض هذه المدارس يتمتع برعاية الجامعات والبعض 

  .األخر يخضع للرعاية والجهود الخاصة

وعادة ما تخطط للتالميذ الذين يظهرون تقهقر أو انحدار في مهارات :و ـ البرامج الصيفية

ألطفال للحصول على إحراز تقدم دال القراءة أثناء اإلجازة الصيفية وهذه البرامج تساعد بعض ا

  )83،ص2003محمد علي كامل،(                                                                         .في القراءة
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  :خالصة

التعريف لصعوبة :لقد حاولنا في هذا الفصل التطرق إلى صعوبة القراءة وتطرقنا إلى 

ها، وأخيرا أهم امل المسببة ،الفيزيولوجية التشريحية ، تشخيصالقراءة،أعراضها ،أنواعها، العو 

  .لتكون خاتمة الفصل بخالصة البرامج العالجية
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  :تمهيد

مرت اإلجراءات المنهجية للبحث بعدة مراحل أولها دراسة استطالعية بهدف التحقق من 

صالحية أداة البحث وٕامكانية استخدامها ،وكذلك تجميع المالحظات وثانيهما إجراءات الدراسة 

  .األساسية

ة التي يتبعها هو الطريق:"يمكن تعرف المنهج على انه:ـ المنهج المستخدم في  الدراسة 1

                            "الباحث في دراسته للمشكلة الستكشاف اإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي يثيرها البحث

  )26،ص2001محمد شفيق ،(

محل الدراسة فهي التي تفرض إن اختيار المنهج في أي بحث علمي مرتبط بطبيعة المشكلة 

على الباحث ذلك ،وبما أن الموضوع يتناول دراسة عالقة قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة 

حيث يركز على .القراءة فان المنهج الوصفي هو المنهج المناسب لدراسة هذا الموضوع 

نات بمعنى إلى استخدام الطرق االرتباطية التي تهدف إلى استكشاف حجم ونوع العالقات البيا

أي حد ترتبط المتغيرات ا والى أي حد تتطابق المتغيرات مع بعضها البعض ارتباطا تاما أو 

  .جزئيا موجبا كان أو سالبا

  )83،ص2007عبد الفتاح محمد دويدار ،(                                                            

ة الذي تجمع منه البيانات، وهي تعتبر جزءا من هي جزء من مجتمع الدراس:ـ عينة الدراسة2

الكل بمعنى انه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث                                                   

  ) 334ص 2007رشيد زرواتي ،(                                                                                       ( 

  منهم إناث  29منهم ذكور و 41تلميذ من مستوى الخامسة ابتدائي  70وقد تكونت العينة من 
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   قصديهيات والية ورقلة ،التي تم اختيارها بطريقة من إبتدائ

  .،والمتمثل في كل التالميذ الذين لديهم قلة االنتباه وفرط الحركة بهذه االبتدايات 

  ،سكرى ال)03(حمزة خضران،اول نوفمبر،خرمش محمد،الزياينة الجديدة رقم (

ار على خطة البحث و يلجأ العديد من الباحثين قبل االستقر   :ـ الدراسة االستطالعية 3

تنفيذها بشكل كامل إلى ما يسمى بالدراسة االستطالعية و التي تجرى على عدد محدود من 

   األفراد ويتوقع الباحث من خاللها أن تحقق األهداف

  )106،ص2007محمد عباس و آخرون ،(                                                      

  :مستخدمة في الدراسة ـ وصف أدوات القياس ال4

األولى تتمثل في مقياس ضعف االنتباه المصحوب بزيادة :تم استخدام أداتين في هذه الدراسة

  .النشاط الحركي، والثانية مقياس صعوبة القراءة من تصميم الطالبة

  :مقياس اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي 1ـ  4

ألداة ليد على السيد احمد تهدف إلى تشخيص مضطربي هذه ا:تعريف األداة 1ـ  1ـ  4

  .االنتباه ومفرطي الحركة لدى األطفال في البيئة المدرسية 

  :وصف األداة 2ـ 1ـ 4

عبارة أعدت لقياس أعراض اضطرابات قلة االنتباه و فرط  64يشمل هدا االختبار على *

  الحركة لدى األطفال 

  أعراض هدا االضطراب في البيئة المدرسية  تصف هده العبارات السلوكات التي تميز*
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  أبدا- نادرا-أحيانا-لألداة أربع بدائل هي دائما*

  :تتوزع عبارات هدا االختبار على ثالثة أبعاد متكاملة و مترابطة و هي *

  ضعف القدرة على االنتباه  -

  زيادة النشاط الحركي  -

  االندفاعية -

  :الثالثةيوضع توزيع العبارات على األبعاد  الجدول

 األبعاد عدد العبارات   أرقام العبارات

 ضعف القدرة على االنتباه 34 34الى01من

 زيادة النشاط الحركي  19 53الى35من

 االندفاعية 11 64الى54من

 المجموع 64 عبارة

  

  :تعليمات األداة 3ـ 1ـ 4

  دقيقة  20إلى  15مدة االختبار ما بين *

طلبنا م *هدا يعني بان المعلم هو الذي يجيب على هدا األخير  هدا االختبار للبنية المدرسية*

  لإلجابة الصحيحة حسب البدائل المقترحة) *(المعلمين وضع عالمة

  :خصائص السيكومترية لألداة 4ـ  1ـ  4
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  :الصدق1ـ  4ـ 1ـ  4

و الصدق , صدق المحك(صدق األداء عن طريق  "السيد علي السيد احمد" لقد حسب

  .و التي دلت على أنها تتمتع بدرجة عالية من الصدق) دق الظاهريالتمييزي و الص

  :الثبات 2ـ  4ـ  1ـ  4

  )0.96(ب"سيبرمان و براون"قد معامل ثبات األداة باستخدام معامل ثبات

  )18،ص1999السيد احمد،(                                                                      

 :صعوبة القراءة اختبار تشخيص 2ـ 4

  تم إعداد االختبار بهدف تشخيص صعوبة القراءة لدى التالميذ السنة الخامسة ابتدائي،

  :ـ وصف االختبار  

  .كلمة،وهي بأسلوب حسن وفي متناول المستوى الدراسي30هو عبارة عن 

  :ـ مبدأ االختبار

  قيهدف اختبار صعوبة القراءة إلى التعرف على الكلمة المكتوبة مع النط

  بها،حيث حيث تقدم للتلميذ ويقوم هذا األخير بقراءته قراءة جهرية ،ويهدف هذا االختبار 

  .على التعرف على األخطاء التي يقع فيها التالميذ المعسرين أثناء عملية القراءة 

  :ـ مفتاح التصحيح

أما عن تصحيحه يتمثل في مراعاة ظهور المؤشر الذي يدل على وجود صعوبة القراءة 

للمؤشر الظاهر، )01(بحيث إعطاء درجة )1(مؤشرات موضحة في الملحق رقم وال

  )05(واكبر قيمة )00(للمؤشر غير ظاهر، حيث كانت اقل قيمة في المقياس هي )00(و
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  ـ:ـ الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة5

  :ـ صدق مقياس اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بزيادة النشاط الحركي 5

حساب صدق مقياس اضطراب ضعف االنتباه :المقارنة الطرفية صدق 1ـ  1ـ  5

تلميذ 25(المصحوب بزيادة النشاط الحركي،حيث طبق الدراســة على عينة مختارة بـلغ عددها 

من المجموعة التي  %72وقمنا بحساب معامل الصدق لفروق المقارنة الطرفية ما بين)وتلميذة

جموعة التي تحصلت على ادني الدرجات اخدت تحصلت على اعلي الدرجات في القائمة والم

  .من العينة االستطالعية %27بنسبة 

والنتائج المتحصل عليها .لداللة الفروق بين متوسط عينتين )ت(ومن ثم تم تطبيق اختبار 

  :موضحة في الجدول التالي

يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس اضطراب ضعف االنتباه ):1(الجدول رقم 

  :ادة النشاط الحركيالمصحوب بزي

المتوسط   الفئات 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

" ت"

  المحسوبة

  "ت"

  المجدولة 

درجة 

  الحرية 

مستوى 

  الداللة

  0.05  14  2.14  9.34  16.47  161 %27الفئة العليا

الفئة 

 %27الدنيا

68  22.83  
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وبانحراف  )161(أن المتوسط الحسابي لمجموعة الدرجات العليا بلغ )1(يوضح الجدول رقم 

،في حين بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة الدرجات الدنيا )16.89(معياري  عن القيم ب 

ووصل الفرق بين الدرجات الدنيا إلى ) 22.83(وبانحراف معياري عن القيم )68(ب

) ت(المحسوبة اكبر من قيمة ) ت(وهذا يعني أن قيمة )2.14(وقيمة المجدولة مساوية )9.34(

هذا يدل انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين عن مستوى الداللة المجدولة و 

، إذا فانه اختبار على قدر من الصدق يمكن استخدامه في )14(ودرجة الحرية تساوي )0.05(

  .الدراسة األساسية

 الصدق الذاتي 2ـ  1ـ  5

   لنشاط الحركي ومنه فالصدق الذاتي لمقياس اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بزيادة ا

    9.34    =3.05  

  :ثبات التجزئة النصفية 1ـ 3  ـ1ـ 5

وهي تجزئة مفردات أو بنود االختبار إلى نصفين متكافئين ،ويتم ذلك بأخذ المفردات ذات 

األرقام الفردية على حدي ،والمفردات ذات األرقام الزوجية على حدي،ويطبق النصفان في نفس 

  )111،ص2003محمد العسيوي،(                                            الوقت من أفراد المجموع
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والجدول  "persan"معامل ارتباط بيرسون"وبعدها تم حساب معامل االرتباط بين نصفين وهو 

  :التالي يوضح ذلك 

يوضح ثبات التجزئة النصفية لمقياس اضطراب ضعف االنتباه )02(الجدول رقم 

  :ط الحركيالمصحوب بزيادة النشا

  ر  

  قبل التعديل

  ر

  مجدولة

  درجة الحرية

  2 -ن

  ر

  بعد التعديل

مستوى 

  الداللة

  0.05  0.82  28  0.36  0.69  الفقرات الفردية

الفقرات 

  الزوجية

) ر( و،)28(عند درجة الحرية )0.82(المحسوبة قدرت ب )ر(أن )02(يتضح من الجدول رقم

وبهذا يمكن ) 0.05(عند مستوى الداللة  سوبةالمح )ر(اصغر من قيمة ) 0.36(المجدولة 

  .اعتبار المقياس على قدر من الثبات يمكن استخدامه في الدراسة األساسية

 :ـ مقياس صعوبة القراءة 2ـ  5

هو صدق الدرجات لالختبار بالنسبة للدرجات الحقيقية التي :الصدق الذاتي  1ـ  1ـ 5

ت الحقيقية لالختبار هي المحك الذي ينسب خلصت من درجات القياس،وبالتالي تصبح الدرجا

  إليه صدق االختبار ،ويقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي للثبات ويحسب 

  .معامل الصدق الذاتي لالختبار يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات :على النحو التالي 

  )683، ص1996رمزية الغريب، (                                                                                       
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  ومنه فالصدق الذاتي لمقياس اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بزيادة النشاط 

   0.98   ̳                0.97              ̳الحركي

  :ـ الثبات2ـ  2ـ  5

  طى نفس النتائج كل مرة نطلق على هذه السمة على االختبار إذا تكرر استخدام االختبار وأع

  )154،ص1999عبد اهللا الرحمن الكندي،(                                                                                

  :التجزئة النصفية 1ـ 2ـ2ـ  5

بعد )متكافئين (تعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار المطلوب تعيين معامل ثباته نصفين 

على مجموعة واحدة وهناك عدة طرق لتجزئة االختبار، فقد نستخدم النصف األول من  تطبيقه

االختبار في مقابل النصف الثاني، أو قد نستخدم األسئلة ذات األرقام الفردية في مقابل األسئلة 

ذات األرقام الزوجية،ولتقدير الثبات بهذه الطريقة يطبق االختبار كله مرة واحدة على مجموعة 

  .ألفراد إلى جزئين أو نصفين من ا

  )75،ص2004بشرى إسماعيل ،(                                                                   

  يوضح معامل ثبات التجزئة النصفية لمقياس صعوبة القراءة)03(الجدول رقم 

مستوى 

 الداللة 

 االستبيان ر المحسوبة ر المجدولة درجة الحرية

صعوبة  قبل بعد  0.45 28 0.01

 1 0.97 القراءة

  أما قيمة ) 0.97(تساوي "ر"وجدنا القيمة المحسوبة )03(من خالل نتائج الجدول رقم 
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  وبما أن قيمة )23(عند درجة حرية )0.01(عند مستوى الداللة )0.45(المجدولة تساوي"ر"

  ى أن األداة ثابتة ويمكن دالة إحصائيا وهذا يدل عل"ر"ر المحسوبة اكبر من المجدولة فان 

  .االعتماد عليها في القياس

بعد التأكد من صدق األداة وثباتها من خالل الدراسة االستطالعية : ـ  الدراسة األساسية6

  .يمكننا اآلن استخدامها الدراسة األساسية

هي نموذج يشمل جانبا أو جزء وحدات المجتمع األصلي المعني :عينة الدراسة 1ـ  6

تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة وهذا النموذج يغني الباحث عن دراسة بالبحث ،

  .وحدات ومفردات المجتمع األصلي خاصة في حالة صعوبة أو استحالة تلك الوحدات

  )145،ص2000عامر قنديليجي،(                                                                  

 ا لها،ومن تالميذ وتلميذات السنةلية من المدرسة االبتدائية مكانا انتقائيواتخذت الدراسة الحا

  :وهي على التوالي)مؤسسات ابتدائية05(وقد شملت بذالك إلجرائها،الخامسة حقال خصبا 

  :طبيعة المعاينة 2ـ  6

  ا من كل مؤسسة تلميذ وتلميذة تم اختيارهم قصدي 70وقد بلغت عينة الدراسة األساسية 

  :خصائص العينة حسب الجنس 2ـ  3ـ 

  :يوضح خصائص العينة حسب الجنس)04(الجدول رقم 

  الجنس
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 عدد أفراد العينة ذكور إناث

29 41 70 

  :ـ األساليب اإلحصائية لتحليل النتائج  7

  :اعتمدنا في هذا البحث على األساليب اإلحصائية التاليةـ 

  اإلحصائية شيوعا، وهو إحدى مقاييسيعتبر من أكثر األساليب :المتوسط الحسابي 1ـ  7

  "يعني بمدى انتشار الدرجات في الوسط"النزعة المركزية  

  )101،ص1987محمود السيد أبو النيل، (                                                                                 

  لبيانات اإلحصائية وهو هو واحد من طرق قياس التشتت في ا:االنحراف المعياري 2ـ 7

  .أصلح هذه الطرق لمقاييس النسبة والمسافة 

  )185،ص2011صالح حسن الداهري،(                                                                                   

ويستخدم هذا األسلوب في حساب داللة فروق المتوسطات المرتبطة وغير :"ت"اختبار 3ـ 7

  .تبطة للعينات المتساوية وغير متساويةمر 

  )190،ص2003مقدم عبد الحفيظ،(                                                                                       

  )اإلحصائي)spss(لقد تمت المعالجة اإلحصائية باالستعانة بنظام :مالحظة(

  ى أهم الخطوات الالزمة في العمل الميداني و تم التعرض في هذا الفصل إل:ملخص الفصل

  اجراءته بدءا من منهج وميدان الدراسة والدراسة االستطالعية من عينة وأداة وخصائص

  سيكومترية ،انتقاال إلى الدراسة األساسية وختاما باألساليب اإلحصائية المستخدمة في  

 .تحليل النتائج



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

  ا���3سا��9ل 

  حليل النتائج و مناقشتهاعرض و ت

  :تمهيد  

�ل ���IB ا�9ر#�" ا���0" :1��  (رض و�

�" ا و��:2Bا��ز "��ل ���IB ا�9ر#��  (رض و�

3:"��" ا��5�Bت ا��ز���ل ���IB ا�9ر#�� (رض و�

 الثانيخالصة الفصل 
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  :تمهيد

تبعة وبعد القيام بعدما تطرقنا في الفصل السابق لإلجراءات المنهجية للدراسات الميدانية الم  

بجمع المعلومات والبيانات من أفراد العينة عن طريق األداة المختارة سنقوم بعرض النتائج 

  .وتحليلها طبقا للفروض الموضوعة ،وكذالك مناقشتها وتفسيرها 

  :ـ عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة 1

  :جاءت صياغة الفرضية العامة كما يلي 

  ."نتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءةتوجد عالقة بين قلة اال" 

  يوضح نتائج الفرضية العامة):06(جدول رقم 

درجة   ر المجدولة  ر المحسوبة  

  الحرية 

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

قلت 

االنتباه 

وفرط 

  الحركة

صعوبة 

  القراءة

  

0.03  

  

0.30  

  

69  

  

0.01  

  

  غير دالة 

  :تحليل نتائج الفرضية العامة 1ـ  1

  و بمقاربتها ) 0.03(المحسوبة تساوي " ر"آن قيمة ) 06(تائج الجدول رقمنالحظ من خالل ن

  ، و بالتالي ()تساوي ) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة " ر"بقيمة ) 69(بدرجة الحرية 

  المجدولة و هي قيمة غير دالة و بالتالي نرفض فرضية البحث،" ر"المحسوبة اقل من " ر"

  .قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءةأي انه ال توجد عالقة بين  
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  :مناقشة نتائج الفرضية العامة 2ـ  1

نتائج الفرضية العامة على انه التوجد عالقة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة  أسفرت

  .القراءة 

هم وتوافق نتيجة الدراسة ما هو موجود في الواقع بان تالميذ ذوي قلة االنتباه وفرط الحركة لدي

نسبة ذكاء عالية بحيث يكون نشاطهم هادف وايجابي داخل حجرة الدراسة وتحصيلهم الدراسي 

جيد،وهذا ما أكده لنا المعلمين كما أشاروا إلى أن أسباب صعوبة القراءة قد ترجع إلى أسباب 

  .نفسية أو بيئية 

  :ومناقشتها األولى الجزئية يةـ عرض وتحليل نتائج الفرض 2

وق ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه وفرط الحركة لدى توجد فر  1ــ  2

  :باختالف الجنس عند تالميذ السنة الخامسة المعسرين قرائيا

  :يوضح عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى):6(جدول رقم 

المتوسط   التكرارات  الجنس 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية 

ت 

  المحسوبة

ت 

  المجدولة

مستوى 

  داللةال

غير دالة   2.00  9.95  68  37.05  126.73  41  ذكور

  36.74  119.68  29  إناث  0.05عند

  

  للفروق بين تالميذ ذوي فرط الحركة وقلة" ت"أن قيمة ) 6(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 
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  ).    29(و اإلناث ) 41(، الذكور )70(االنتباه حسب الجنس، حيث مثلوا عينة قدرها  

المجدولة عند " ت"بقيمة ) 68(و بمقارنتها بدرجة الحرية ) 9.95(المحسوبة " ت"قيمة وبلغت 

و بالتالي () تساوي ) 0.05(،  أما عند مستوى الداللة )2.00(تساوي ) 0.05(مستوى الداللة 

وعليه فان الفرضية لم تتحقق وهذا لعدم وجود فروق المجدولة، " ت"المحسوبة اكبر من " ت"

  في قلة االنتباه وفرط الحركة لدى المعسرين قرائيا باختالف الجنس  إحصائيادالة 

  :مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى 2ـ2

توجد فروق ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه وفرط الحركة لدى المعسرين :الفرضية هي 

  . قرائيا باختالف الجنس

ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه  إلى عدم وجود فروق توصلت  الفرضية الجزئية األولى

  .وفرط الحركة لدى المعسرين قرائيا باختالف الجنس

  :وهناك دراسات أكدت ذالك ومن بينها

  .عالقة العسر القرائي بالمتغيرات األخرى)2005"(حاج صبري فاطمة"دراسة 

خلصت إلى أن ال تلميذ معسرا قرائيا لطور الثاني للمرحلة االبتدائية و )50(وشملت عينة قوامها 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه وفرط الحركة تكون عند المعسرين قرائيا أكثر 

  )329،ص2005فاطمة، صبريحاج (.                                                   من األسوياء

  :ومناقشتها الثانية الجزئية يةـ عرض وتحليل نتائج الفرض 3   



" ا��راءات ا���,��" ��درا

 

 

 الفصل الخامس

78 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في صعوبة القراءة لدى تالميذ  1ــ  2 1ـ  3

  :السنة الخامسة باختالف الجنس

  .الثانيةيوضح عرض نتائج الفرضية الجزئية )07(جدول رقم  

المتوسط   التكرارات  الجنس 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية 

ت 

المحسو 

  بة

ت 

  المجدولة

مستوى 

  الداللة

غير دالة   2.00  0.97  68  1.54  2.39  41  ذكور

  1.71  2.00  29  إناث  0.05عند

للفروق بين تالمي ذوي صعوبة القراءة "ت "قيمة  أن)07(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم

حيث بلغت قيمة ).29(واإلناث)41(، الذكور)70̳ن  (عينة قدرها  مثلتحيث .حسب الجنس

المجدولة عند مستوى الداللة "ت"بقيمة )68(حرية وبمقارنتها بدرج ال)0.97(المحسوبة"ت"

مة غير دالة أي المجدولة ،وهي قي"ت "المحسوبة اقل من "ت"وبالتالي )2.00(تساوي)0.05(

انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في صعوبة القراءة لدى التالميذ السنة الخامسة باختالف 

  .الجنس

  :نيةثاقشة نتائج الفرضية الجزئية المنا 1ـ3

في صعوبة  إحصائيةنتائج الفرضية الجزئية الثانية على انه التوجد فروق ذات داللة  أسفرت

  .نجدها عند الذكور واإلناث إي أن صعوبة القراءة القراءة باختالف الجنس 
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وقد نفسر هذا الفشل في القراءة إلى نقص التحفيز من طرف الوالدين أو ضعف طريقة التدريس 

تؤثر ـاحهم فـقافية تحول دون نجـصادية آو اجتماعية آو ثـا إلى ظروف اقتـع سببهد يرجـما قـأو رب

ادة ـتابهم عجز في أداء المــه قد ينـم إال انــم بالرغـصيلهـلى تحـرى عــريقة أو بأخـظروف بطـذه الـه

  .على أكمل وجه وبالتالي يكون الفشل حليفهم 

به ـم الطفل وترغـتعد من أهم المصادر التي تدع فاألسرةدور مهم في تحصيل الطفل  لألسرةكما 

  .وتحبب المادة الدراسية إليه وذلك بالحرص الكافي وٕاعطاء النصائح

 تـبتـأثث ـيـاعية،حـمــتـئة االجـنشـالت بـاليـأس إلىين ـن الجنسـيــروق بـود فـدم وجــود عـيع أنن ـمكـوي

بـين ة ـتكافئـيم المـك فرص التعلـن وكذلـة للجنسيـطي فرصا متكافئـتع بحتـأصئة ـالبي أنات ـالدراس

الذكور واإلنـــاث دون التـميـــيز بينـهـــما ،حـيـث الـفــتـاة أصبحـــت تـــتمتـع بجـمـيع حــقوقـها في جمـــيــع 

  .المجاالت وهذا ما جعلها تتعادل مع الذكور

  الفصلخالصة 

العالقة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة  تعتبر الغاية الموجودة من دراستنا هذه معرفة

القراءة لدى تالميذ السنة الخامسة ،ومن خالل عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات 

المتوصل إليها ،تبين أن عدم تحقق الفرضية العامة ،وعدم إثبات كذلك الفرضيات 

  .الجزئية،وذالك من خالل نتائج التحليل اإلحصائي
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    لدراسةخالصة ا    

يعد قلة االنتباه فرط الحركة من المشكالت التعليمية التي يعاني منها المعلم والتلميذ على سواء 

لى ــؤثر عـــبولة ،وتــن غير مقــكـفل تــا الطــهــوم بــركات يقــلوكي وحــراب ســطــارة عن اضــ،وهو عب

  .وراثية و نفسية  عدة أسباب منها إلىتحصيله الدراسي فقد يرجع ها االضطراب 

  :يليما  إلىولقد توصلت الدراسة الحالية 

  .ـ ال توجد عالقة بين قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة

د فروق ذات داللة إحصائية في قلة االنتباه وفرط الحركة عند تالميذ السنة الخامسة جــ ال تو 

  .باختالف الجنس

في صعوبة القراءة عند تالميذ السنة الخامسة باختالف ــــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .الجنس

  :معظم الفرضيات لم تتحقق وهذا اليمنعنا من اقتراح ما يلي  أننستنتج مما سبق  

  .و في سن مبكرةفل على القراءة كالقصص المصورة وهـ تعويد الط 1

  .فجائية التي تسبب التوتر للتلميذ مثل االمتحانات ال االستراتجياتـ تجنب  2

 أنشطةالحركية للطفل وذلك المتصاص نشاطهم في  واألنشطةـ تخصيص حصص للترفيه 3

  .مناسبة
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وحثه ).ADHD(ـ توفي المستلزمات التجهيزية الخاصة بالطفل ذو قلة االنتباه فرط الحركة  4

  .بطريقة مناسبة الستخدامها

االنتباه وفرط الحركة ـ توعية التالميذ العاديين لتقبلهم التلميذ ذو اضطراب قلة 5

)ADHD( وتعاملهم معه بالطريقة المناسبة  

  .ـ المرونة في تقبل معلم الفصل العادي للطفل ذو اضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة 6

.والمربين على التعامل الجيد بالتالميذ ذو صعوبات القراءة اآلباءـ توعية  7
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  يوضح مؤشرات مقياس صعوبة القراءة)1(الملحق رقم 

  غير ظاهر  ظاهر  المؤشرات  الرقم

        حذف حرف

        إضافة حرف

        تعويض حرف

        إبدال حرف

عدم التعرف 

  على الكلمة

      

  



 

 

  يوضح درجات الخام لمقياس قلة االنتباه وفرط الحركة وصعوبة القراءة)04(الملحق رقم

مج درجات قلة االنتباه وفرط   مج درجات صعوبة القراءة  األفراد

  الحركة

1  4  79  

2  5  180  

3  5  177  

4  5  112  

5  5  44  

6  5  172  

7  4  96  

8  4  140  

9  5  119  

10  5  151  

11  3  119  

12  1  77  

13  0  78  

14  3  115  



 

 

15  3  27  

16  3  72  

17  2  115  

18  1  175  

19  3  148  

20  4  145  

21  1  126  

22  0  126  

23  0  124  

24  3  100  

25  1  74  

26  1  93  

27  0  125  

28  0  112  

29  3  131  

30  2  79  



 

 

31  0  141  

32  1  145  

33  1  180  

34  3  163  

35  3  133  

36  1  138  

37  2  158  

38  1  173  

39  0  126  

40  0  397  

41  2  168  

42  3  158  

43  1  168  

44  0  117  

45  1  92  

46  1  104  



 

 

47  2  124  

48  1  121  

49  0  177  

50  3  123  

51  4  45  

52  0  170  

53  1  89  

54  2  141  

55  1  118  

56  3  181  

57  2  121  

58  0  93  

59  3  139  

60  3  116  

61  4  138  

62  5  170  



 

 

63  1  160  

64  4  133  

65  3  77  

66  3  76  

67  3  139  

68  1  75  

69  0  12  

70  3  73  

  

  

  

  

          

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


